
 چ رم
 سرور فلا للا کرا

N 



 م زر
 1 ربك
 رولا ىللا منام

 هيجؤت ىلإ جاتحملا ةلاجع جاهتملا



 م1001 ه0
 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 نالعإلاو ةيامدلاو

 ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر دبرإ / ندرألا

 ناكسإلا ةراشإ نوديإ عراش
 نوفلت

CTY YTITIY 
 اف

(Te fAf YEY 

Me 

 رسبأ نيدلا جارس /جاهنلا هيجوت ىلإ جاتحملا ةيلاجع اجدع

 قيقمحت ,نسقلم ا نبا ددمحأ نب يلع نب رمع صفح

 ( CG 41Ne TEVيناردبلا ماشم :-
 باتكلا راد ةلبرإ 55-11 5ا/) بلا ص ١ ۲٠١١

 ) ص(
f/Af YTD)فكم  

 / !نملسلا ءاهقفلا // يمالسإلا هقفلا / تافصارلا

 / /ةيربتلا ثيداحألا

 ةيلوألا فيصتلاو ةسرهغلا تانايب دادعإ مت

Dan Sl - عما 
PUBLISHERS 

Irbid ةينطولا ةبتكللا ةرئاد ن 

Jordan 

 : Tel؟)رشنلاو تاعوبطملا رئاودل ةزاجإلا مقر ۰۱/۸/۱۰۹ °)

(00962-2-7261616( 

Fax: ةداعإب حمسُي ال .م/ ٠١١ © ةظوفحم عبطلا قوقح 
 وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رشن
 نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم ماظن يأ يف هخسنو هظفح

)00962-2-7250347( 
P. 0, Box: (211-620347) 

 يأ سابتقاب حمسُي الو .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا
 نود ىرخأ ةعل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج

E-mail: 
DarALketab@Excite.com 



 فر

 ير جنط عر )ر بع
 کر ورنا للا كسا

 جائوتيلا ةيجيتلا
 صفح وبأ نيدلا جارس

 يوحنلا نباب فورعملا دمحأ نب يلع نب رمع
 نقلملا نباب روهشملاو

 (ھ٤۸۰) ىفوتملا

 هيلع قلع و هثيدح جرخ و هلوصا ىلع هطبض و هفقح

 يناردبلا ميركلا دبع نب ماشه نيدلا رع





 کرب ربع يري
 سرورفلا للا منكم



 ىفطصملا ٍدّمَحُم انِدّيَس ىلع هلل ١ ىلصو ر ٍهبْحَصَر هلآ ىلَعَو ةطئمْمْلا دم اديس لع هلل ا ىل



 ريفر
 هلو عر ا )رار بک

 ةمدقملا 0 ر
 نترورفلا) للا نسا

 يمالسإلا هقفلا ةسارد يمه :الوأ

 :هقفلا ٍةَساَرِد لصف نايب يف ١.

 ءانبو عمتجملا ةكرح يف ًاريثأت اًهَِظْعَأَو ةيمالسإلا فراعملا ٌّلَحأ ْنِم َهَقِفْلا نإ

 ةفرعملا يه ةيمالسإلا ةفاقثلا نأل .ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف مهأ نم وهو راع

 ةزيمب ٌهقفلا صحو .اًمِهِيْهَف لحأ نم عضوو امهنم ديا امو ةنسلاو باتكلاب

 ماعلا يأرلل ةنوكملا راكفألا ميف ٌرهظت ام زربأ نم هنأل «عمتجلا ةكرح يف ريثأتلا
 جلاعت لاو ةايحلا يف رظنلا ةهحجوب لصتت يلا راكفألا يهو «سانلا فارعأو

 ااو للا رکو د كذا قا ا و

 يف ُسرامت يلا ةّيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ٌملعلا وه :هَعِفْلاَو .(ةيعرشلا ماكحألا)
 اذه موقيو «عمتجملا ةكرح قايس يف ةيكولس طامنأب ناسنإلا لامعأ هجوتو ةايحلا

 :ةيمالتبإلا ةديقعلا ره ينور ا و عيكس ىلع ملعلا

 ؛ةميلسلا عئابطلا اهيضتقت ةيرشب ٌةرورض ملعلاب لاغتشالا َّنأ نع ًالضفو

 جيسن ماظنب ماظتنالا اهمتحيو ؛ةيرشبلا ةعامجلل ةماعلا ةايحلا يف شيعلا قسن اهيضتقيو

 يف درفلا اهتيلوؤسم لمحي ةيضق ملعلاب لاغتشالا لعج مالسإلا نإف ؛عمتجلا تاقالع

 ِنِيلُحَر الفم هللا برَضَرظ :لَحَو رع هللا لاق ءيعامجلا يوبرتلا هيجوتلا راطإ
 ْلَه ريب تا ال هجو امني ُهالْوَم ىلع لک رهو ءيش ىلع ريَ ال مكب اَمُهُدَحَ



 ّيِبألْسِإلا هقفلا ةَساَرِد همها / ُهَمْدَقْمْلا ۸

 ر يع ر ےس قواو ر لع ےک

 ̂ ينذز ْبَر لق 200 لس ر لا ر رملغيال ذا د ٌنوُمْلْعَي يلا ي ي وتس

 . يتاجر لعل اوتو َنيِذلاَو کن اونم َنيِذْلا هللا عقرتإ# :ىلاعت لاقو

 ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحألاب ٌملعلا وهو ؛هنم برض هنأل ؛ملعلا نم صحأ ٌةقفلاو

 ةنسلاو باتكلا | يف عراشلا دارم دصقب ملعلا وه يأ ؛ةيليصفتلا اهتلدأ نم ةطبنتسملا

 مهفلا وه عراشلا دارم دصقب ملعلاو .امهوصأ ىلع عرفت وأ امهنم يسا امو
 وأ ةهارك وأ ًابدن وأ ابوجو هدصقب لمعلا ذيفنت يف ةدارإلا هجوو يعرشلا دارملل
 دهتجاو ؛طبنتسملا ماعلا ىل ! جاتي لئاسملا نم ريثك ين مهفلا اذهو .ةحابإ وأ ةمرح

 صوصتلا عم لماع يف ةيدرفلا تاردقلا | ةنسلا تني اذهل ؛هبانلا دلقملا وأ ؛ركفنملا

 :لاق ؛ههل يرعشألا ىسوم يبأ نع ؛ةيعامجلا ةيبرتلا ةموظنم يف اًهَّصخو ةيعرشلا
 اما ثْيَع لَك مليو ىَدُهلا نِي هب هللا يع ام لَم نإ ] :كيمَلا لوسر لاق
 َناَكَو .ٌرْيِبَكْلا بعلو أكل ع تكف ُءاَملا تلق ةع ةفئاط اًهْنِم تناكف ؛اضرأ

 .ًاوُعَرْرَو ارَفَسَو اًهنِم اوب رشف د ساشا هب هلا َعَمَك هاما ٍتكَسْمَأ َبِواَحَأ هن
 كيف الك تبت الو ءاَم كي آل نامي يه اَمْنِإ ؛ىرخأ اهن ةَفِئاَط باص

 لَو اسار كلب حقي ْمَل نم لَو معو ملقق هب لا عفر لل نيد يف ةف ْنَم لم
 .©0[ هب تسر يلا هللا ىَدُه لبي

 5 ول ی 0 كقمس و
 .ةيافك ضرفو ءِنْمَع ضرف ةنم ؛هتفاقثب ضفقنتلاو هللا نيد يف هففتلا لضفو

 ع رف هله قس الو مارا ووش متو لاح ل ململ را

 ١١ /ةلداجمل( 42 .٤۱۱/هط سو .۹/ رمرلاع#")  .ال5/ للا 0)

 .(۷۹) ثسيدحلا :ملعو َمِلَع نم لضف باب :ملعلا باتک :حيحصلا يف يراحبلا هاور (5)

 :مسلعلاو ىدهلا نم ي يلا ثعب ام لثم نايب باب :لئاضفلا بانك :حيحصلا يف ملسمو

 .هل ظفللاو (١/5787ه) ثيدحلا



 هس ااا ااا يامل قفا سار ةيمَهَأ / ُهمَدَقُمْلا

 ۷ بو الفل :ىلاعت لاق .ضقنلا وأ صقنلا اهلحدي ال ثيحي هناعإ ةحصو همالسإ

 تصف امي اًجرَح مهرن يف اوُدحَيأل م مه رح ايف كوُمْكَحُي ىَتح نوني
 3 ¥ ا ا 7

 :لاق هيي هللا لوسر نأ :لاق ؛هَ يلع نع ثيدحلا يفو «اًميلست اوُملَسُيَو

 دودا َماَرَحْلاَو َةَالَّصلاَو مولا فرعي نأ ملل لك ىَلَع ةَضْيرَف ملعلا بلَط]

 . 07 ماكحألاَو

 امر طاف فرعي نأ ملم لك ىلع بجی : هنأ ءاملعلا دنع ماعلا يأرلاو

 op ا نم ولع مرح

 ن ةن پا ب مب نول َنوُمِلسسُم م 0
 ا نأ ماّمإلا ىَلَع ُضْرْهَو ءاَنْرْكَذ ام َنِهوَيلْعَت ىلع ءامإلا ت تاداَسَر ِءاسنلا

 52 صر م يق ا

 بجو .لاَملا تيب يف قزرلا کک لاَ مللت امار بَترُيَو َكِلَذب

 ن هَل ريميل ٍلِهاَجْلا مع ء ءاّملُعلا

 نيب عقي ُهَبلَط نأل 0 يل

 لئالدلا تقباطتو راثآلاو رابحألاو تايآلا ترهاظت دقو «ءبودنملاو ضرفلا

 .هميلعتر هسابتقا يف داهتحالاو هليصحت ىلع ثحلاو ملعلا ةليضفىلع تقفاوتو ةحيرصلا

 لقول :ىلاعت لاقو ”4نُملعَي ال َنيلاو َنوُمَلعَي يلا يوتسي لَه: ىلاعت لاق
 اوتوأ َنيِذْلاَو مكن اونَماَء َنيِذلا هللا عفر :ىلاعت لاقو '' '”املع ينذز بر امرأ للا كو رفا يذلا هللا ميقا نات ناكر "لع وزو

 ."8 / ءاسنلا (5)

(W9هقفتملاو هيقفل هلا يف يدادغبلا بيطخلاو .(11) ثيدحلا :ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هاور : 

 ناك نإو - ًادنس - فيعض هنإ) :يوودلا لاق .ةديدع ظافلأ هلو 44 -45ص اج

 زمرو (نسحلا ةبتر غلبت قرط نم يور ثيدحلا اذه) :ينزملا لاقو «(ىنعم - ًاحيحص
 .(نسح) :لاق ريغصلا عماجلا يف يطويسلا

 . ٦٠ص ۲ ج :هقفتملاو هيقفلا باتك يف يدادغبلا بيطنخلا لاق (۸)

 ۱۱٤. /هط (۱۰) .۹ / رمزلا (94)



 ّيِمالسإلا هقفْلا ةَساَرِد يمه / ٌةَمّدَقُمْلا ١

 ام ولم ةئوُمْلم ايدل ] :لاق لي هللا لوسر نع رابخألا فو © 4تاحرَد َمَلعلا
eمَالَّسلاَو ُةالّسعلا ِهْيَلَع هلوقو ")ع املَعَتم وأ امِلاَعَو ُهآلاَو اَمَو هللا ركذ الإ اهي 7 ع 5 سا يع رر قس سس الا ا * : 
 2 2 32 9 و ا الع 20 اس نم] ل كىالل ناو قنَحْلا لإ اقيرط هل هللا اس املِع هيف ىَتيي ًاقيرط تكلس نم

 ٍتاَوَمّتسلا يف س لَك هل رفعي ماعلا إو تص اب ًاضر ملا بل اهيا
 رَمَقْلا لضفك ٍدِباَمْلا ىَلَع مِلاَمْلا ٌلْطْفَو ءءاَمْلا يف َناَْيِحلا ىتح ضرألا يف ْنَمَو

 . "عرفا ظحب ذأ هدأ نمف ءاَيبنألا ةّنَرَو ٌءاَمَلعلا إو ىبكاّوكلا رئاَس ىلع 1 8 f ر ر 3 7 05 رو 5
 ةنَّسَح كل ُهَّملَعَت كإف للا ملعت) :لاق هذ لبح نب ذاعم نع راثآلا نمو Be 2 كرم ر bw ر 8 ج

 ٌةَقَدَص ُهُصّلْمَي ال أَم هلو فاهح ُهْنَع تحلو جیت هترکاذمو ءةَداَبِع ُبلطو

 "هيف هلطأل ذو
 «بلطلا ىلع ريصلاو بصنلاو ثحبلاو ةمزالملاو ةيانعلاب الإ ملعلا لصحي الو

 ًءاَش نإ يندجتسإ# :لاق هنأ حلاصلا لجرلاو القفا ىسوم ةصق ىلاعت هلل | ّصق دقو

 نَه اَنرَفَس نِ اَنيِقَل دقو :هانفل لاق هنأو 4رن كل ىصغأ الو ارباص هلا
 بحوملا ميلستلا وأ قيدصتلا هجو ىلع نهذلا يف ركزت ةفرعم ٌملعلاو . "يابن

 ةيلقعلا ءانب يف يتأت ىتح ميهافملا باوصو ركفلا ةقدل ةيانعلا بلطتتف «لمعلل

 ام يبرملاو ملعملا جاتحي دصقملا اذه ىلع هبلطو ؛ميلسلا كاردإلا هجو ىلع اهنيوكتو

 ١١١ ةلداحلا / ١١,

 هظفلو )4١١7( ثيدحلا :ايندلا لثم باب :دهزلا باتك :نتسلا يف ةجام نبا هحرحأ (١؟)

 يذلا ] :لاق بعك نع ةرمض نب هلل ادبع نع يمرادلا هجرحأو .[ ًامّلْعتُم وأ ًاملاَع ْرَأ]
 . (09) ةمدقملا نم (۳۲۲) ثيدحلا :[ ُهملَعُمو اري معتم الإ اهيو ام وعلم ةو
 بلط ىلع ثحلا باب :ملعلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور :ءادردلا يبأ نع ثيدحلا )١(

 ام باب :ملعلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرلاو (FEY) ثيدحلا :ملعلا

 . نسح هدانسإو (؟5585) ثيدحلا :ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يف ءاح

 )٤ ١( ج :براقم ظفلب هه ةريره يبأ نع هدنسب هقفتملاو هيقفلا يف دوجوم هلصأ ١ ص١5.

 .57 / فهكلا (15) . 1۹ / فهكلا (08)



 1 يمالسإلا هققْلا ةَساَرِد ٌةّيْمَهَأ / ةَمَدَقملا

 ثحبلا وهو لمأتلاو رظنلاب ةفرعملا ت تاذ دصقتو ياهقفلاو ءاملعلا ةمزالم يضتقي

 ححارلا يأرلاو باوصلا ٍمُهَف نع

 هنإف ميظعلا هللا ىوقت بلطلا ىلع هب ناعتسُي ام لضفأ نم كإف ءاذه َدعبو

 ةفرعملا دصقتب انه اه ىرقتلا ىتأتتو "هللا ْمُكُمَلَعُيَو هللا اوُقئاَوظ :لرقي ّلَحَو رع

 ءافتقاب هتعاط ىلإ هب لصوتي ام هللا نم ىحرُيف «ةدابعلا قح هلا ةدابعىلإ لصوت يلا

 نإ :ىلاعت لاق ىركذلاب ناهذألا يف ةريصبلا هللا فذقيف «هعابتإ سامتلاو ينل رثأ

 . 204 نوُررصْبم مه اذا اوك ذ ناطيشلا نم فِئاَط مهس اذ وقت هنا نيل

 ال لمع عفني ال هنإف ءهبلط يف ىلاعت هلل ا صخب نأ ملعلا بلاط ىلع بيو

 لاق دقلو 211 ِهِلّمَع ْنِم ريح نوما ل :مالَسملاَو ةالّصلا ِهْيَلَع لاق .هلعافل ةي

 ال ايف ْمُهَر اهي مَا مهي فو اًهتنيزو ايدل | ٌةاَيحلا | ُديِرُي ناك نم :ىلاعت

 ام ٌَلِطاَبَو اهي اوُعَنص ام طبَحَو ٌراَلا الإ ٍةَريخآلا يف ْمُهَل سيل يذلا كيلوا نوح

 0 !4َنوُلَمْحَي أ اوتاك

 ُدَشَأ ] :لاقف مهملعب نولمعي ال نيذلا ءاملعلا نم للي هللا لوسر ردح دقلو

 ْنَم ] مالّسلاَو ةالّصلا هيلع لاقو "7: ُهُْلِع ةع ال ماع ِةَماَيِقلا مري اباَدَع سالا

 .۲۸۲ / ةرقبلا (17)

 5١1. / فارعألا 0۸)

 ْنِم ٌرْيَح ِنِيؤْلا هي ] كو هللا لوسر لاق :لاق يدعاسلا دعس نب لهس نع ثيدحلا (19)

 يِف ران المع ُنيؤملا َلِمَع اذ اذإق اهتز ىَلَع ُلَمْعَي لکو هيي ويب نيم ريح فانا ُلَمْعَو ِهِلَمَع

 يل .(0441) ثيدحلا :1 80ص ١ ج :ريبكلا محعملا يف يناربطلا هجرعخأ [ رو هل

 :يمشيهلا لاق 1١! ص ١ ج :نموملا ةين باب :ناميإلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 يف لاقو .ةمجرت هل ركذ نم را مل يشرحلا رانيد نب دابع نب متاح الإ نوقوثوم هلاجر

 .تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو دابع نب متاح هيفو ٠١: ۹ص ۱ج

 ۱١-۱٦ / دوه (۲۰)

 ؛ةرامع دمحم ىفطصم قيقحت 1۸:ص ١ ج :يوانملل ؛ريغصلا عماجلا حرش رصتخم يف )1١1(

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد :هنم ىلوألا ةعبطلا :رظني .هفعض ىلإ يطويسلاو يوانملا راشأ

<< 



 ييالسإلا هِل سارو ةَبَمَهَأ / ُةَمْدَقُمْلا 1

eروا  

 لاقو "تنل ةا ةَحِئاَر حر ْمَل اند ْنِم اضَرَع هب ُدْيِرُي ةرحَآلا يف هب ؛ عح امل مَعَ

 هللا ناوضر ةباحصلا ناكو .« "ءال راش سالا رار ] :ٌمَالسلاَو ةالَّصلا هيلع

 معلا َةَلَمَح اي ]: يلع مامإلا لوقيف «نولمعيال نيذلا ءاملعلا نم َنوُرَدَحُي مهيلع

 نوليخ موف ُدوكيسَو لمع هُمْ َنْفاَوَوَمِلع اهب لع ن مَا ب ومع
 ع هن رس تيدر لمع شلو تلح ميقا هوؤوخم او وأ

 ماا س سلي نأ ِهِسْيلَج ىَلَع بْفي للا الأ ىّنَح اضع ْمُهْضْمَب يها افلح َنوُسِلْجَي

 ."9[ىَلاعت هلل اىلإ كلَ مهسلاَحَم يف ْمُهِلاَمْعَأ ُدَعْصَن ال كيلو ءُهَعَدَيَو هرْيَغ ىلإ

 يف لمعلا اهب يرجي «ىلاعت هلل ًةدابع اهفصوب ملعلا ةقيقح دصقت نأ ُبجيف

 دلع لاقف نبأ اهلماح فصوو ذم اهناب كي هللا لوسر فصو امك يهف ايندل

 اذإَف ايندا ًاوُلِحاَدُيَو السلا طلي م ات لسا ءانمأ ُهاَمَلُعْلا] :ْمالّسلاَو ةالّصلا

 يِفَو .[مهوشحاو ْمُهوُرَدْحاَف لسا اونا ْدَقَف اًيندلا اولحادو نالا ارطلاخ

 ذحألاو ةنامألا ةفص ليصحت ملعلا بلط ٍقىَج ريك .[ءايينألا 4 ةّئرو ُءاَمَلَعلا ] ثِيِدَحْلا

 . هيلع مزعلاو يعرشلا هجولا ىلع لمعلا دصقت ىلإ جاتحي رمأ اذهو ؛ةثارولا نم

 ,لماكلا يف يدع نبا ىلإ هبسنو 47ص ١ ج :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هاكحو

 .هفعض ىلإ زمرو بعشلا يف يقهيبلاو

 ثيدحلا :ىلاعت هللا ريغل ملعلا بلط يف باب :ملعلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (۲۲)

«(TI 

 ميكح نب صوحألا نع يمرادلا هدنسأ .(7751) مقرلا :سودرفلا يث يمليدلا هاكح (۲۳)

 ينولأساَو لا نع ينو ال1 ها رشلا نع ل بلا نخر لأ :لاق :هيبأ نع

 راي ريَحْلا ريح إو ءاَمَلُعلا راش ملا رش نإ الأ :لاق من ء5 اھو ع ریا نَع
 . )۳۷١( مقرلا )۲٤(: ةمدقملا :يمرادلا ننس :رظني .[ ءال

 )٤( ةمدقملا :نتسلا يف يمرادلا هاور )٤ ۲(: مقرلا )۳۸۲(.

 هل زمرو نيعلا باب :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هجرحأ ةفيذحو سنأ نع ثيدحلا (؟5)

 :باطخلا روثأعب سودرفلا :يمليدلا :رظني ةريثك دهاوش هلو . ١1. 4ص ۲ ج :نسحلاب

 )55١١(. مقرلا



 ل يهالثإلا هلا ةسارو ةيمَهأ / ةمدقمل

 سيطارقلا ىلإ لقتنا مث «لاحرلا رودص يف يناثلاو لوألا ردصلا يف ٌملعلا ناكو

 قررطيو هل حتفي ماعم نم ماعلا باطل دب الف هلاحرلا رودص يف كافي تراصو

 ّصقن يش اهني صقنیتم ءايأ ةَ ىلإ رتي معلا :ء امكحلا ضعب لاق دقو . هَل

 ٌمَدَحَو ٌلُْيِرَط ٌرْمْعَو ةَمِعاَب د ٌةَرْهْشَو باث نهو : :يِهو «َكِلذ ردقب ِهِمَلِع نم

 نأ مّن يه لأسم نأ من مستو تيصنت ذأ أ يلو :: ّبِتاَرَم ةسْمح لو .ذاّسأو

 .ْمَلعَت اَم َملعَت ن مت مَلعَت امب لَمْعَت نأ م مت بهت ام فح

 5 2 ش

 هللا لاق ءميلعتلا ماعلا ىلع بجي كلذكف «ملعتلا ملعتملا ىلع بجي امكو

 نوُمْلعُم ارقيو "7 4نوُسْردَ مك ابو بالا نوع مق امی لجو ع
 هللا لاقو .ميلعتلاو ملعتلاو ملعلا ثالثلا تاءارقلا عمجتف نوملعتت ىنعع نوُمْلَعَت

 "7 ةئومتكت الو سانلل ةننيبتل باتكلا أوثاأ يذلا قايم هللا دعا دو :َلَحَو ّرَع

 سائل هاب ام دعب نم ىَدْشاَو تالا َنِ الرا ام نومك َنيِذْلا لف :ىلاعت لاقو

 . “هن ونعأللا معي هللا ْمُهنعْلَي كيلوا باتكلا يف

 .ملعلا بلطو هقفلا لضف نيعت ةعماج بادآ يف ٌزاجيإ اذه

 ُناَمْيإلا اًهُمَتَحُي هقفلا ةَساَرِد نأ ف نايب يف .؟

 نم َّلَحَو رع هللا دارم ةفرعم دصقب نيملاعلا بر نع ْعَدلَبْلا لْسّرلا همهم نإ

 “هغ ذا الإ سرلا ىلع لَه :لاعت لاق ؛هللا ليبس وه نيعم هجو ىلع هدابع
 موف :ىلاعت لاقو "7 7يِلْسُرلا َدْعَب ةجح ل ىلع سانلإ نوكي العلا :ىلاعت لاقو

 انك امو :ىلاعت لاقو "اوس ر اهم یف تعب ی یر َكِلْيُم كبر ناک
ê 

 ا 7
 ١ اه ًالوسَر تعب ىح نبذ

 ٠١۹. / ةرقبلا (۲۸) . ۱۸۷ / نارمع لآ 9 .۷۹ / نارمع لآ 0 5)

 .56 / صصقلا ٠١١. )١"( / ءاسنلا )۳١( ,"5 / لحتلا (3)

  079ءارسإلا / ٠١.
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 نذإب ع نذإب سبل الإ لوُسَر ْنِم انْلسْرَأ امو :ىلاعت لاق لسرلا ةعاط سائلا ةّمهُمو 2-2
 سانلا هللا رمأو «لسرلاو ءايبنألا متاح يلي دمحم لوسرلا انديس ناكو "ولا

 نوتؤيو نوقت َنيِذَلب اهنا ميش لك تعيس يمحو :لاعت لاق هعابتا
 لاقو © 94ّيّمألا ّيبنلا َلوُسَرلا نوعي نيل .نونمْؤُي انتايب ْمُه َنيِِلاَو ةاكَرلا
 0س وُحَلَْيَال نذل َءاَرْهَأ عبتتالو اهعبتاف رأل نيو عي برش لَ كام إل :ىلاعت
 . ° ن ودتهت ْمَكَلَعَل ُه هوبا :ىلاعت لاقو

0 
3 

 كسا

 ر

 اوُبيحَتْسا اونمآ ني اهيا :ىلاعت لاقو "74 نوُعمْسَت متو نع ووت
 . هاو دنه هونت نإوإ» :ىلاعت لاقو کیی امل ماعد اَذِإ لوُسَرِلو

 انك ْمِقَدْساَقل :ىلاعت لاق رمألا ىلع ةماقتسالاب كلذف عابتالا يف ةقيرطلا امأ

 اًميِقَتْسُم يِطاَرِم اذه نارو :ىلاعت لاقو “ياوطن لَو َّكَعَم با ْنَمَو تري
 ن رقت كلعل هب ب ْمكاَضَو مک زذ ذ هليبس ن ْنَع ْمُكِب قرف للا اوُعبتَت الو ُهرعبتاَ

 ليس اذه ل من طع كلا الور طع ] :لاق هذ دوعسم نب هللا دبع نعو
 ايلا يلب

 و ُهَلوُسَرَو هللا اوُعيِطَأ اونم َنيِذْلا اهيا :لاعت لاق ةعاطلاب ٌعابتالا لصحبو

Be 

 اهني ليس لک ىلع لس هده هاو لات نو وتنی نع طوخ طح م ٹا را ايا
 e وعبتاف اميقسم يطا ريص اذه نارو :أ قو یل وُعْدَي ٌناطْيَش

 :ىلاعت لاق رمأ لك يف لجو زع هللا عرشل ةيمكالاب ةقيرطلا هذه ٌديغت يناير

 هيشتا يف اوذجت ل من ْمُهَسي رجس اًميِف كوكب ىح َنوسْوُي آل كرو ًالف»

 .۱۸ / ةيئاحلا مهو .1هال-١ه5 / فارعألا )٤( .56 / ءاسنلا (”5)

 ۲١. / لافتألا (۳۸) ۲١. / لافنألا ۷٣ر ۱١۸. / فارعألا (05)

 ٠١۳. / ماعنألا )4١( ,۱۱۲ / دوه ( ٤١ ) .ه٤ / ررنلا (۳۹)

 نع )١١( ثييدحلا ي هللا لوسر ةنس عابتإ باب :ةمدقملا :نئسلا يف هجام نبا هاور )٤۲(

 ثيدحلا :يأرلا ذأ ةيهارك ی باب :ةمدقملا :نئسلا يف يمرادلاو .هلل ادبع نب رباج

 رباح نع ۳۹۷ص 7 ج :دنسملا يف لبح نب دمحأوب .دوعسم نب هلل ادبع نع (۲۰۲)

 .ماعنالا ةروس نم "١51 ةيآلاو .هلل ادبع نب



 ١ مالالا هقفلا ةّسارد ةا / ةَمْدَقُمْلا

 نركي نأ نم دبال لب ؛بسحف اذه سيلو“*”74ًميِلْسَت اوُمْلَسُيو تْيَصَق امي اجرح

 اذإ ةنم نيم الو نوم ناک اسو :ىلاعت لاق مان ةباجتساب ةيمكاحلا هذه ميلستلا
 دو من

 يف ارس

 اقف ُهلوُسَرَو هللا صفت مَ ْمِهِرْمأ نِي ةريجلا ْحُهَل وكي نأ ارنا ُلوُسَرَو هلل اىَضَق

 .«!9انيبم ًالالض لص

 نم يه امنإ مهتايح نأ اودقتعاو «ةيناميإلا يناعملا هذه نوملسملا كلردأ دقلو

 ذاقنإو ضرألا يف هللا نيد نيبطت لحأ نم وه امنإ مهدوحو نأو ؛مالسإلا لحأ

 ؛ةيكرشلا لحنلاو للملا ءاقشو ةينثولا مالظو ةيلهاجلا قيض نسم يرشبلا ملاعلا

 نأ اونمآف .ةيمالسإلا ميهافملا ةداعسو نامبإلا رونو مالسإلا ةحسف ىلإ هحا

 مهزع هدحو هنأو «مهتضهن ببسو مهتدحو ساسأو مهدوجو رس ٌهدحو مالسإلا

 هل اوصلخأف «ممرقعو مهسرفن مهيلع كلم مالسإلاب مهناعإف ؛مهؤاجرو مهدجبو
 نم ةودقلا كولس َلَْمَت فلس ٍمُّهو ال فيك ؛هنومهفيو هنوسردي هيلع اولبقأو
 اذه كلاسم يف لاشما اوبرض ةودقلا ةباحصلاف ءاعيمج مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 ةمأ خيرات يف دسحت ىتح مهيعباتو نيعباتلا نم فلس مهدعب نم فلخو «نيدلا

 نأ اوكردأ نيذلا «نيدهاجملا ءاهقفلاو «نيلماعلا ءاملعلا نم خماوش مالعأ مالسإلا

 .داهجو لمعو ةسرامم ةعيرشو «داقتعا ركف مالسإلا

 ىلع ؛ةباحصلا رصع هل هللا لوسر دعب لوألا رصعلا يف ةلكشم هم نكت ملو

 «ىدتقي هبو «رهاظ ةلاسرلا ىلع دهاشلا لاثملا نأل ,هقفلاو دقتعملاو ركفلا ىوتسم

 لوُسَر ةو :ىلاعت لاق .اقيبطتو اريكفت مالسإلا ةفرعم ىلإ لصوتي هلالخ نمو

 الطف نوَ اًدِمُس اكر 7 نيب ُءاَمَحُر راقكلا ىلع ُءاَدِشَأ أ ُهَعَم َنيِذْلاَو هللا

 ناروغ يف مهم كلذ دوخشل رئ نِي مهِهوُحُو يف ْمُهاَمِِس انارضرو هللا نم

 بحُمُي ِهقوُس ىَلَع ىّرتساق ظلْفَتساَف هررا ةأطط جرحا عررک ليجنإلا يف مهو

 ه / ءاسنلا )٤۳(

 )٤ ٤( بازحألا / ۳١.



 يمالسإلا ِهَقِفْلا دسار ٌةِيمَهأ / ُهَمْدُقُمْلا 5

 ارو ةي مهني تاحلاصلا امو اونم نأ لل ادعو رامكلا مه يغب َعاّرُرلا

 ءامّسلا نما مرحلا ] : هللا لوسر لاق :لاق هي منوم ی سو ۴یک

 یبا ى أ هذ | اذإف يباَحْصأ هَ و عون ام َءاَمّسلا ىت د( ٌموُجشلا ؛ تَه |

 “۳ َنوُدَعوُي ام يما ىت 3 يباحلصا تَبَهذ اذه يم نم يباَحْصَأو دودو ام

 :ُلَمَعْلا اَهْمَمَحُب هّقفْلا ة ةسارد نأ ن نايب يف .'"

 هئ ٌةَرِسلاَو مكحلاو ب کلا هللا و نأ رش ناک اط :لََو رع هلل

 ر ی رک وک لج يل ال كر
 ًاوئوك) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .' 4و مک ایر بالا

 الا امي اي :لاق عي هللا لوسر نأ ةيراعم نعو . ٠اف ََمَكَح نير
 یت تلر نقلا ي قمر ہذا درب نسو قلاب فاو ملعب ملف امن

 آل يلا ىلع َنرِاَظ ّقَحْلا ىلع يأ رم ةئ َلاَرَت لو ُءاَمَلُْلا ِهِداَبِع نم هلل 5 ر

 “۳ َنوُرِهاَظ ْمُهَو وللا ُرْمَأ يتأَي ىتَح مُون م الو ْمُهَفلاَح نم َنوُلانُي

 م

 اعل و ھا ©

 َنيِيِناَبَرِل ةنسحلا ةودسقلاو قداصلا لاشملا مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ٌناكو

 ةيبرعلا تناكو ؛ابرع مهبلاغ يف ارئاكو «نيلماعلاو نيطبنتسملاو رابحألاو نييراوحلاو

 .۲۹ / حتفلا (45)

 احصلا لئاضف :حيحصلا يف ملسمو . ۳۹۹ص ٤ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (47)

 ٠٠٠١/۲(. .!)ثيدحلا :هتمأل نامأ هباحصأ ءاقبو هباحصأل نامأ يلا ءاقب نأ باب

 .۷۹ / نارمع لآ (49)

 ثيدح :ليمعلاو لوفلا لبق ملعلا باب :ملعلا باك :حيحصلا ی ًاقيلعت يراحبلا اور (44)

 نسح هاتسإب ًاضيأ مصاع يبأ نبا هلصو قيلعتلا اذه :رجح نبا لاق حرشلا يف .بابلا
 ..نسح رحآ دائسإب بيطخلاو

 هلصأو 5-هص ١ج :نايفس يبأ نب ةيواعم ىلإ هدنسب :هقفتملاو هيقفلا يف بيطخلا هاور (44)

 :هق# يبنلا لوق باب :ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا بإتك :حيحصلا يف يراحبلا دنع

 . )1١79/11/2( ثيدحلا :ةرامإلا باتك :حيحصلا ف ملسمو )١7/( ثيدحلا



 ١ ّيِمالسإلا هقفلا ةَماَرِد مها / ةَمْدَقُمْلا

 نيطيحم ءاملع اوناكو ءطابنئسا ركفتو ءكاردإ ةقيلسو ؛ناسل ةيجس مهدحأ نم

 .اضعب مهضعب ٌلّمكي «لمعلاو لوقلا نم مهدرهعمو برعلا ناسلب ةمات ةطاحإ

 نيو .لوسرلا عم مهو ٌلزني نآرقلا ناكف يي هللا لوسرل نيمزالم اوناكر

 ةعيرشلاب ءاملع اوراص اذهبو .مهنم عمسمو ىأرم ىلع هللا مكح مهل لوسرلا

 مُهَمامأ يرجت وأ ةلأسملا درن تناك نيحف .ةيبرعلاب مهملع نع ًالضف اهب نيطيحم

 نم هوملع ام. ءاهيف هللا مكح اوديب ءاهيف هللا مكح نایب ىلإ جاتحت ىلا ةعقاولا

 صندلا رهاظ هيضتقي يذلا مهيأر ءاطعإب كلذ رهظيو ءاهقف وأ ًاصن يي هللا لوسر

 مهدوهعم بسح صنلا لوقعم نم هوذخأيوأ ةرورض صنلا نم هوطبنتسي وأ ؛اغيلبت

 .لورنلا رصع يق

 لئاسملا ىلع ًاباوج يأرلا ءاطعإ يف نورصتقي مهيلع هللا ناوضر ٌةباحصلا ناكو

 عح ري رمألا نكي مل ام «ًابلاغ ليلدلا نایب نود ؛لكاشملل ًالولحو ثادحألل نایب وأ

 .مه ءارآ لكشب ةباحصلا ىواتف تلقن اذهبو .نايبلا هيضتقي وأ ؛ةرشابم صنلا ىلإ

 نوطعي مهنأىلع ىوتفلا يف ةباحصلا كولس رسفي نأ سانلا نم ضعبلا لمح ام اذهو

 مكحلا نوطعي نيدهتجب اوناك ةباحصلا نأ ةقيقحلاو .اياضقلا يف يصحشلا مهيأر

 نم دو هللا لوسر نم هومهفو يحولا نم هوملع اع هوطبنتسا يذلا يعرشلا

 ارعفشي مل اذهو ؛باوجلاب اوفتكا ليلدلا نع اوُلأْسُي مل نإ مهنكلو ؛ةتسلاو باتكلا

 ملعلا بالطل امأ .سانلا ةماعل ةّلعلا ليلد رأ مكحلا ةّلع اوني مل وأ «ةلدألاب مهتبرحأ

 .ًابلاغ ليلدلا عم روثأملا لك مهنع لقت هنإف

 ٌروصتو «هدنع نم يباحصلل يأرلا اذه نأ ماهبإ ىلإ ةّماعلا دنع تدا ٌلاحلا هذه

 وأ مالسإلا بسحب ًاعّبشم هلقع ماد ام ةيضقلا يف هيأر ناسنإلا ءاطعإ زوجي هنأ رضعبلا

 .مهتالماعمو مهلاقأ طبضل دعاوق ملعتت ةيبرعلا تراص
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 رهظ ءاهلقي مل ي لوسرلا نع ثيداحأ تيورو ةاورلاىلإ ُييذكلا برست اّمَل
 ؛ليدعتلاو حرجلاب ًامييقتو اشحب مهيف رظنلاو دنسلا لاّجر «لاحرلا ةيمست دّصقت

 ةفرعم ىلإ جاتحي ماكحألا طابنتسا راص كلذلو .لوصأب ُمّلعَتي انف ثيدحلا راصو
 وأ هليلدب يعرشلا مكحلا نرقي نأ نم دب ال راصف «ةيبرعلا ةغللاو ةيعرشلا صوصنلاب

 ىلإ نوعاولا ءاهقفلاو «نوصلحخملا ءاملعلا ىربناف .لالدتسالا هجوب امهعم بحصي

 «ثحبلا يف اديدج ًانيوكت ُنَّركتي ُهقفلا أدبف .نيدلا ظفحل بتكلا اوفنصف رمألا اذه

 دجنف .هبيترتو هبيوبت يف بيلاسألا فالتخا ىلعو .بيوبتلا يف اصاح ًاييترت بتريو

 ثيداحألا نم ةلدألا هيف لعحو ماكحألا بيوبت ىلع أطوملا فنص كلام مامإلا نأ

 يعفاشلا دحنو .ًانايب وأ ًاباوح ةلأسملا يف هيأر يدبي نيح ةباحصلا تافوقومو راثآلاو

 يف لعف امك لمتحم ا وأ لباقملا يأرلا ةشقانمو لالدتسالا هجو فاضأو هحاهنم ىلع

 يق دمحأ مامإلا لعف امك لاحرلا ءامسأى لع ديئاسملا بتر مهضعب دحنو .مألاو ةلاسرلا

 فولألا تاثع ةيمالسإلا ةبتكملا ترمع مث «هدنسم يف ةفينح وبأ مامإلا هلبقو دنسملا

 .ضرعلاو بيرتبلا نم ةعونتم بيلاسأب ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا يف تافلؤملا نم

 هقفلا يف مالعألا ةمئألا ءارآ اولعج ذإ «هقفلا يف ةقئاف ءاملعلا ةيانع تناكو

 ٌلُهَسُي ام اهزاجيإ ىلع اولمع مث ةبربمو ةبترم ىربك تانودم يف مهتاطابنتساو

 «نيملعم ءاملع مهنم جتني امبو منلعلا بالط مدخي ام اهريوطن يف ًاوننفتو ؛ظفحلا

 تابثإو «ضماغلا حرش ىلع اولمعف .نيلداع ةاضقو نيبراحم دونجو «نييسايس ةداقو

 يف هتيلهأو سرادلا ةرورض بسح ىلع بهاذملل نوتملا اوعضوو «هليلد مهبأ امل ةلدألا

 رصاعملا ثحابلل لهسي ام ءاهعم لماعتلا ةيفيكو فالخلا ءارآب اونتعاو .ملعلا بلط

 فلعل انرصع اميس «روصعلا عيمج يف نّركملا يأرلل ًاطبض رثكأ دعاوقىلإ لوصولا
 .نيرسفملاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ةمألا فلس مدقت نع

 فصتنم دعب نيملسملا وزغ يف اوحج نأ دعب رافكلا ةلواحم ىسنن ال نأ بجيو

 ناهذأ طلاغي يذلا يأرلا نم شحافلا ءاشفإب مهذحأ يف يداليملا رشع نماثلا نرقلا

 هجو ىلع هقفلا اهنم اميس «ةيعرشلا مولعلا ةسارد ةرورض يف نيملسملا نم ةماعلا
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 يئاطسفسلا هركي امك يمالسإلا هقفلا بتكب ملسملا هيركت نولواحي مهو ءصوصخلا

 يمالسإلا هقفلا رافكلا مهتا دقف .بابذلا ءرخ هنأ هنع مه لوقي نيح لسعلاب سانلا

 رصعلا تالكشم نم يناعي يمالسإلا هقفلا نأو «قيتعلا ينامورلا هقفلاب رثأتم هنأب

 يف يمالسإلا هقفلا عضي نأ هتالراحم يف لاز ام رفاكلاف ؛تايدحتلا مامأ هفعضو

 .نوملسملا هنع ضرعي ىتح دوسأ راطإ

 ماكحأ ةفرعم نع اوضرعأ دقف «هقفلا نع نوملسملا َضَرْعَأ اذإ هنأ «يحأ ملعاو

 فكي ملو .لعفلاب لصح ام اذهو .ةلاحم ال هللا نيد يف لهجلا يف اوعقوو ؛مالسإلا
 ةيئارآ وأ ةينالقع ةيجهنم تاغايص عضي نأ لواحي لب «يناثلا حاجنلا اذهب رفاكلا

 ةلواحلا يه هذهو «لرصألا ءاملع دنع دعاوقلا ليصأتو ءاهقفلا تاطابنتسال ةيحلصمو
 دب ال ناك اذه .يمالسإلا هقفلاب ضيرعتلا ةلواحمو «نيملسملا دالبل وزغلا دعب ةئلاثلا

 ةسارد ىلع لابقإلا ىلع نيملسلا تحب ؛ياقثلاو يركفلا موجملا اذه يّدّصقلا نم
 نيصلخم ءاملع يديأ نيبو هتاقلح يف زكر لا سردلا ةقيرطب «ةيفاصلا هعبانم نم هقفلا

 .ةريتعملا هقفلا بتك تاهمأ يف ةساردلا نوكت نأب كلذو .مههاوفأ تحتو نيعاو

 جرت نأ ىلع ٌريثك ٌةريغو «هللا ءاش نإ انتسارد عرضوم وه يذلا باتكلا اهنمو

 ةنامأ هفصوب نيعملا يبهذملا يأرلاو يركفلا نومضملاىلع ظفاحت ةنيصر ةيملع ةقيرطب

 ةأرجحلا لهأ ةقيرطب ال ةحيحص ةقيرطب ةرصاعملا ةيمالسإلا ةيلقعلا ءامنإل ةلباق ةيملع

 ىلع نيدماجلا ةقيرطب ال كلذكو .نيعاولا ريغو نيلهاملا نيقراملا نم هللا نيد ىلع
 دوصقملا اغإو ؛ةلأسملا يف ححجرألا لالدتسالاو ىوقألا ليلدلا رفوت عم يبهذملا يأرلا

 .هل له وه نم دنع حيحصلا داهتجالا ةقيرطب باوصلا يأرلا ىلإ لصوتي نأ



 ٠ هل
 يرهنلا سر ار
 اتك ةّيمحأ :ايناث نترورنلا ملا كلذ

 (جاهتملا هيجؤت ىلإ جاتحملا ةلاجع

 م ے#

 :باتكلا ٍةّيِمَهَأ نايب يف ١.
 ام اولقعو ؛هلوسرو هللا ةعاط نم هب اورمأ ام لاثتما ىلع حاصلا انفلس صرح

 مهلاومأ اوّقفنأو «مهدهح اوغرفتساو مهتاقوأ اومّظنف ؛َلَجَو ّرَع هللا نع هب اوظعو
 هلي هلا لوسر ةّنسو لجو رع هللا مالك نع اولضانو ؛هتمدخو نيدلا اذه ظفح ف
 تعمس :َلاق ؛ينالوخلا تع يبأ نع ثيدحلا يقو .حافكلاو ةلضانملا قدصأ

 اسرع نيا اذه يف سعي هللا لاري آل - ظل يفر - نإ ] :لرقب و هللا َلوُسَر

 :َلاَق لي يللا نع هڪ هريره يبأ ْنَعَو ©[ ةَماَقْلا موب ىَِإ هع يف ْمُهّلِْعتسَي
 لاقو . اه اهل ددي نم هس ةا لك سار ىلع ملا هذهِ تعي هللا نإ ]
 رعفاشلا لوقب اهيف تلق «ًربخ اهيف فرعأ ال ةلأسم نع تلعس اذإ) :دمحأ مامإلا

 عب نم ٍْنَس ِةَاِم لک سأر يف ضيق هللا نإ ] : ينلا نع ريحا يف ركذ هنأل
 نب رمع ةئاملا سأر يف اذإف انرظنف [ بكا كو يلا نع يِفنَيَو َنّسلا سانلا
 .7”(يِِفاَسلا نيعملا سأر فو «زيزعلادبع

 ثيدحلا :ةمدقملا :نئسلا يف هحام نباو .١٠٠7ص ؛ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )٠١(

 .هلل ١ ءاش نإ نسح هدانسإو .(۸)

 ثيدحلا :ةئامل نرقلا يف ركذي ام باب :محالملا باتك :ننسلا يث دواد وبأ هاور (21)

 امك ثيدحلا دنس نع يواخسلا لاق ؛(797١) ثيدحلا ؟ةنسحلا دصاقملا يف .(4؟531)

 .تاقث هلاجرو حيحص هدنسو طسوألا ف يناربطلا هجرخأ :دواد وبأ هحرخأ

 لحدملا يف يقهيبلا هجرخأ :لاقو ؛7 68ص ١ ج*':روشملا ردلا يف يطويسلا هاور (55)

<< 
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 دارملا هنأ مهمامإ يف موق لك ىَعَّذا دقو :ريثك نب دامعلا َلاق) :يواخسلا لاق

 نم فنص لکو ةفئاط لك نم ملعلا ةلمح معي هنأ :ملعأ هلل او رهاظلار «ثيدعلا يف

 نم كلذ ريغ ىلإ «نييوغلو ةاحنو ءاهقفو نيثدحمو نيرسفم نم ءاملعلا فانصأ

 .“"يلعأ هللاو .فانصألا

 ىفوتملا ٍنَلُمْلا نباب روهشملا يوحدلا نبا مامإلا هللا ءاش نإ ءالوه نم ناكو

 يف خيراعلاو ثيدحلاو هقفلا مالعأ نم ًاملع ناك يذلا .ةرجحلا نم )٤ ۸٠( ةنس

 ٌقِفاَرُمْلا هَل دهش ِمْئَاَصَتلا ٍةَرْثَك يف ةا َناَكَو) ةرجملا نم نماشلا نرقلا

 ٌدحاو «هل مدقن يذلا (جاّهنمْلا هْيحْرَتىَلِإ جاما ةَلاَجع) هباتكو .© 9(ْفِلاَحُمْلاَو

 .جاهنملا حورش بتك مهأ نم لب هبتك مهأ نم

 !زاجيإي اهنم ركذن ةديدع رومأ نم يتأت اهنإف باتكلا ةيمهأ امأ

 يووسلا مامإلل (َنْييَِطلا ٍجاّهنم) جاهنملا ظافلأل حرش وهو :باتكلا عوضوم :ًالوأ

 لاوقأب ٌدّضعمو «ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدألا هيجوتب للدم ؛هللا همحر

 يف راشأ امك ىرحألا بهاذملا ءارآب اهضعب يف ًانراقمو بهذملا نم ءاملعلا

 ئدتبملا نيعي نأ حراشلا هب الواح ؛ةلأسملا يف يأرلا حوضو مدخي امم. .ةمدقملا

 اززعم مهفلا حوضوو ركفلا ةقد ىلإ ةلصوي ام ىلإ يملعلا داصتقالا ةلحرم يف

 ٠ .ًايلاغ لالدتسالا هوجوو ةلدألاب

 مامإلل نيبلاطلا جاهنمل حرش وهف حرشلا نعم ةهج نم باتكلا ةيمهأ يتأتو :ًاينا

 هفصوب هتيحان نم بهذملا يف ًامّلَع راص نأ «ناكع ةرهشلا نم وهو يووتلا

 .يوونلا مامإلا هفنصع ةقثلا ةيحان نمو «ملعلا باللطل اروسيم الهس انتم

 لاق ؛(۲۳۸) ثيدحلا :ةنسحلا دصاقملا يفو .يزورملا ركب يبأ قيرط نم بيطخلاو

 .دمحأ مامإلا ىلإ هدانسإب يقهيبلل لحدملا يف انيور :يواححسلا

 .(۲۳۸) ثيدحلا قيلعتلا يف :يواحسلل ةنسحلا دصاقملا (57)

 نبال جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحما ةفحت باتك قيقحت ةمدقم يف ينايحلا فاعس ني هلل ادبع هلاق (2 )٤

 .4ص ١ ج :نقلملا
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 هيجوت ىلإ جاتحلا ةلاجع - يوحنلا نبا حرش دعي لب بسحف اذه سيلو

 فنصملا قئاقد ريغ حرش هيلإ قبسي مل امر لب حورشلا لئاوأ نم - جاهنملا

 كلذ يف ٌدمتعم هنأ كلذكو .ينأيس امك حرشلاب تسيل يهو جاهنملا ىلع

 .هطخب هآر هنأ نطاوم ةدع يف كلذب راشأ امك هسفن فلؤملا ةحسن

 هللا همحر يوحنلا نبا حرشلا فنصم ةهج نم ًاضيأ باتكلا ةيمهأ يتأتو :

 مامإلاو ظفاحلاب هوتعنو «خوسرلاو مدقتلاب هل اودهشو ؛هتامز لهأ ُهَّمْظَع دقف

 .هللا همحر نقلملا نبا انخيش هلاق :ةرابع رركي ام ابلاغ رجح نبا ظفاحلا دجنف

 اريثك كلذ لعف امك هنع لقني هنأ هدعب ءاج نمل جاهنملا ىلع حورشلا دخن لب

 ىلإ ريشي ال امررو نقلملا نبا ةرابع ابلاغ لقني لب «جاتحما نغم يف ييبرشلا

 .كلذ

 هجو نايبو ةلدألا دصقت هنأ ؛ةيلمعلا ةيحانلا نم باتكلا ةيمهأ يتأت كلذكو :

 ةيعرشلا ةلدألا دصقتف .نايبلا لاح نم ماقملا هعسو ام ىلع لالدتسالا ٠.

 مهف يف باطخلا دوهعمو ةغللا تايب دصقتو ؛ةئسلاو باتكلا نم اهصرصتب

 .هللا ءاش نإ ئراقلل رهظيس امكو .ةيعرشلا ماكحألا ىلع صنلا ةلالد

 ةيمالسإلا ةيلقعلا نيوكت يف ةيئانبلا ةيحانلا نم ًاضيأ باتكلا ةيمهأ يتأتو :ًاسماح

 يبري نأب «هللا ءاش نإ ةاجنلا ىلإ ةمألا ةدايقو عمتجملا ةضهن ةكرح يف ةلعافلا

 ىلإ اهليوحتو اهكاردإ ىلإ يدؤي ام نعملا راكفأ عم لماعتلا نيح يهقفلا قوذلا

 .كولسلاو سفنلا يف ةيروعشو ةيسحو ةيركف طامنأ ىلإ لصوي يلاتلابو ؛ةعانق

 «ةسايسلاو ركفلا تاعارص يف يوطلسلا عقاولا ريثأتب ترهظ ىلا هل ةقباسلا
1 

 دصقتأ ملو «هللا نذإب يعاولا سرادلاو هبانلا ئراقلا اهيلإ تفتلي فوس يهو

 هرمأ تكر تو «هسفن نع ريبعتلا ةيقحأو يأرلا ةيملع ىلع ةظفاحم اهيلع قيلعتلا

 .هترانتساو سرادلا ريكفت قمع ىلإ
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 :(نيبِلاَطلا جاَهنِم) ؛ باتك نع ةد ."

 ءانبأ دهج هتعاطو هعابتا يف هلل | رمأل ًالاثتماو دلي ٍدَّمَحُم ميركلا لوسرلاب ًايّسأت
 يف فينصتلا نم راثكإإلا ىلإ نيعاولا ءاهقفلاو نيهبانلا ءاملعلا نم ةيمالسإلا ةمألا

 اليهستو سرادلل ًابيغرت ءاورصتعا وأ اوطسسبف «هقفلا ملع اميس ؛ةيعرشلا مولعلا
 اهئانبأ دادعإو ةيمالسإلا ةيصخشلا ةيبرت يف مدخي امل «لئاسملل ًانينقتو «ملعلا بلاطل

 عبشتو ركفلا يغت ةروهشم ةريثك يهو ؛ةرادإلاو ءاضقلاو مكحلا يف ةدايقلا زكرمل

 .رحآلا مويلل ًاباستحاو هلل ةعاط لمعلا دصقتو ملعلا بلط يف ةبغرلا

 يبأ مامإلل يعفاشلا هقفلا يف (رّرَحُْمْل) باتك تارصتحملا هذه نم ناكو

 ريك رُو تاقيقحتلا يذ) :هنع يوونلا لاق (117) ةنس ىفوتملا يعنارلا مساقلا

 ٍدَكَو تابعرلا يلوا نم ريو يتمم دمتم ؛بَّهَذَملا وقح يف ةَدْمُع ؛دئاًرَلا

 ري َرْهَو همر اب ىو باحلصألا مقلم حص اًمىَلَع هللا تجر ص مر
 .يتابولطَمْلا مَهَأ وأ مه

 يف) نإ لاق دقق «جاهنملل هلا همر يووشلا مامإلا فينصت ببس نع امأ

 تير اننا لهأ نصب الإ رع لأ رکا هِظْفِح ْنَع ُرَحَْي ربك وخ
 هم( و مس مع ع ساقها م

 نإ هيلإ همض هما ام َعَم ةظفح له ييجح فطن وحن يف َُراَصا

 .(تاَدِجَتْسُمْلا سئاقنلا نم
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 اذه قياقدل حرشلا ٍةروص ىلع يفيطل ءزج عمج يف تعرش دقو) :لاقو

 عبط نأ هلل دمحلاو :ُتْلُق .ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ةمدقم يف ينأيس امكو (رّصَتخُمْلا

 | راد هتعبطو جوغلا دمحأ دايإ ذاتسألا قيلعتو قيقحتب (جاهنملا قئاقد) ءزجلا اذه

 .ةيملعلا ةبتكملاو مزح

 مالسإإلا خيش ةودقلا لتفاحلا مامإلا وهف 5 قيفحنو ةسرادلل ميدقتلا يف ةداعلا

 ةرجهلا نم )1۳١( ةئس مرحلا يف دلو .يوونلا فرش نب ىبحي ايركز وبأ نيدلا يبيح
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 فيئصتلاو ملعلاب ًالغتشم كه لاز امو .قشمد بونح ةدلب ىونب ةيداليم )١۲۳۳(
 هتزوح يف يلا تانامألا رف هلأ اند ىتح ءركملا نع ًايهان فورعملاب ًارمآ ًاملعمو
 ضرمتف ىون ىلإ عجر مث ؛مالسلا هيلع ليلخلا رازو «سدقلا ىلإ رفاس مث ؛اهلهأ ىلإ

 .ًاماع نيعبرأو ةسمح نع .ةرجهلا نم 1۷١ ةنس بحر يف هللا همحر اهب وتو ءامايأ

 ررَحُمْلا باتك نم رصتحملا جاهنملا باتك ىلع قئاقدلاو تاقيلعتلاو حورشلا امأ
 ؛ةقئاف ةيانع ءاملعلا هب ىنتعا دقف ؛ةريثك يهف ؛انتسارد عوضوم ةلاجعلا حرش نعم

 مامالل (جاهنملا قئاقد) وه هيلع تاقيلعتلا لوأ نم ناكو ءاغلاب ًامامتها مهنم يقلو

 يقت مالسإلا خيش مامإلا مهنم ءاملعلا نم هريغ هيلع عباتت مث .هللا همحر يووم

 هنبا هلمكأو «هلمكي ملو نقلملا نبا خيش (ةرجحلا نم 57 ىفوتملا) يكبسلا نيدلا

 يبا اهيف ىهنأ ىلا ُةَنّسلا يهو (ةرجحلا نم ۷۷١ ةنس ىفوتملا) دمحأ نيدلا ءاهب
 حُر ب موسوملا هل هحرش لمكأ نأ دعب جاهنملا ىلع هتلاجُع ِنَقلمْلا نبا) يحتل

 هنم دجويو لماك ريغ هنكلو «قارعلا نم یونین فاقوأ ةيتكم يف ةريبك تادلحم

 .رخآ خسان طخب رركم ءزحو خسان خسنب ءارجأ ءثالث

 نب ركب ربأ دحملاو «حاكر فلا نبا ناهربلاو ؛ينولكنزلا نبا لامكلا ًاضيأ ةحرشو

 ؛لمكي ملو يونسألا نيدلا لامجو «يليبدرألا جرف نيدلا رونو ؛ينولكنزلا ليعامإ
 «يريمدلا لامكلاو ؛ئيقلبلا جارسلاو ؛نيصحلا نيدلا يقتو ءيشكرزلا ردبلاو

 يف عقي ئيدراملل طوطخم يرظن تفلو «نولجع يضاقلا نب مجنلاو ؛يلحما لالحلاو
 ىلع ترثع «هدي طخج ةقرو فالآ ةسمخ نم رثكأ يف يلاوح تادلج ةعبس نم رثكأ

 ءازجألا ضعبو - اهلك تادابعلا - هقفلا نم لرألا عبرلا ةصقان اهنم تادلجم ةعبس

 بلح ةنيدم يف هبتكي وهو هللا همحر ييدراملا ةيانع نم يل ودبي ام ىلعو «ىرحألا

 (جاَهنملا حرش يف ٌجاَجْعلا ْرْحَبْل) هاّمم امک وه عساو حرش هنأ ءاهيف خرؤيو
 هيطعن «ةيقب ةايحلا يف انل ناك نإ انب لصتي نأ يرخألا ءازجألا ىلع رثعي نمي بيهأو
 ةعاط يف ملعلل ًةمدخ هدنع ام انيطعي وأ هللا ءاش نإ ًاققحم اعوبطم اندنع ام
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 فنصملا ةخسن ريغ ىرخأ ةخسن ىلإ ريشت ةلالد ةيأىلع رثعأ ل ينأل حو رع هللا

 ٌرْخَبلا) نم عوبطملا دهجل ا يدعب نم يبتكم نيمأ نم ذحأي و هل أ همحر ييدراملا

 .كللاب الإ ةوق الو لوح الو ناعتسملا هلل او هرشن عطتسن مل نإ (ُجاَحْعْلا

 باتكلا يف يِلَمَع نايب يف :باتكلا ىف ىِلَمَع نايب يف .۳
 ىلإ يزورملا ميلس نب دمحم نب قداص ملعلا ذاتسألا لضافلا يحيش يندشرأ

 باتك هيدي نيب أ رقأ انأو (جاّنِمْلا هيحْوت ىلإ جاما ُهَلاَجُع) نقلملا نبا ةطوطنع

 هجارخإو هقيقحتو ةلاجعلا ةسارد ىلإ يهحوو «يوونلا مامإلل بذهملا حرش عومحا
 .هنم يتدافإو ملعلا يميلعت ىلع هصرحو يايإ هحصنل تبجتساف ؛ملعلا بالط ىلإ

 فاقوأ ةبتكم يف ةلاجعلل خسن ةثالث ىلع روشعلا يل لهس نأ يلع هللا نم . ا 53 هيا هس

 .ةيداليم )١995-١9417( ةئس ريوصتلا ةلآب اهحخسنب تمقف .قارعلا -ىونين

 هتلباق «باتكلا نم يناثلا فصتلا اميس ئاللا خا ىلع باكا تلباق دقو

 ةحيسن نم تلقن يلا ةخسنل لا يهو «ةلماك ريغ ةصقان ةثلاثلا نأل «نیتخسن ىلع

 ةحسنلا | نم تدرو امثيح ةظوحلملا هذه انتبثأ دقو هطح اهيلعو فنصملا ىلع تئرق

 ينأ هللا وجرأو كلذ يف دهتجأو لمعلا نفتأ نأ ادهاج تلواحو .باتكلا يف ةئلاثلا

 ثيداحألا جيرخت يف كلذكو «ةيطخلا هلوصأ ىلع هطبضو قيقحتلا يف لمعلل تقفو

 .عونلا اذه نم يل لمع لوأ هنأ اميس هلم يف حرشلا ىلع قيلعتلاو

 امب ةلاجعلا حرش نع هل ًازييمت قماغلا طخملاب ًاموسرم جاهنملا نعم تلعج دقو
 .ةساردلا نيح بلاطلا هبنت ديفي

 .هلحم ريغ يف باهسإ وأ ةلاطإ ريغ نم مزال هنظأ امي باتكلل تمّدق دعبو

 نم مغرلا ىلع اهيقف هفصوب هب فرعي هتننظ ام نقلملا نبا لاوحأ نم تركذو

 ةروص نسحأ يف باتكلا جرخأ نأ يدهج تلذب ينإ ؛سرادلا وأ ئراقلا يأ
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 تقف اذإف «ةعحارملا يف مدخت سراهف هل لعجأ نأو ءاضيأ ةينف ةروص نسحأو «ةيملع

 «يسفن طخ نم وهف ريصقت نم ناك امو «ةمعنو هللا نم لضف وهف كلذ ىلإ هيف

 محرو اريح يب ٌنظو يترثع يلقو يخأ يل رفغتساو «هرفغتسأو هللا ىلإ بوتأ ينإف

 رت يدل نسل ساو هاا جوس وآ جلسا ایس ىلع فقو ملاذ

 نيوي آل ] : | لوسر نع ثيدحل يفو ملسملا ةآرم ملسملاو «ىرحألا امهدحأ
۲ 

 لضفتو «ةيناويحلا نع انعفرو ةيمدآلاب انيلع معنأ يذلا هللا دمحأ ينإف «دعبو
 لقعلا نم انيلع معنأ ام ىلع هلل لا ماشا لح ارگ مالا ١ ةمعنب انيلع

 ملع بالط نوكن نأ ىلع نوعلا انقزرو «ملعلاب لقعلا نم انيلع لضفتر «ةرطفلاب

 نأ ءاجرلاو «ءلمعلا اذه مامتإ ىلع ّنْمَي نأ هلأسأو «ىلاعت هنذإب قئاقحلا نع نيثحاب

 ىلع هطبضو باتكلا قيقحتب اهب تأدتبا يلا ةينلاب ملعأ وهف و هدنع ًاصلاخ هلبقتي

 نأو ؛ميركلا ههجول اصلا هلبقي نأ هلأسأف ؛هيلع قيلعتلاو هثيداحأ جيرختو هلوصأ

 .ميحرلا روفغلا وه هنإ بلا ةلفغو مالقألا ةّلزو ناسللا طلغ يل رفغي

 ثيدحلا :هيحأل بحي نأ ناميإلا نم باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (05)

 هيخأل بحي نأ نايإلا لاصح نم باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١١(.

 )55/9١(. ثيدحلا :ملسملا



 ِهِيِقْفْلا نقلملاأ نبا لاوحأ نايب يف :ائيلاث

 ٍ:ِبَسْنلاَو مسالا نايب يف ١.
 م للو رعت ىل

 ؛يراصنألا ؛صفَح وأ ؛هل ادع نب دمحم نب دما نب يلع ن ُرَمُع وه
 ؛يِوَحَلا نئاب فرعيو ؛يملعلا ُهبقل ِنْيدلا جريس ؛ةيمفاشلا «يسلدنألا «يشايداولا

 بحي ال ناكو ءاهريغو رصم یف ِنَمَلُمْلا نباب روهشملاو :ةصاخ نميلا ف كلذب رهتشا
 .هيبأ ىلإ هبسنت يهفىلوألا ٌبحيو ؛ئراقلا ماعلا همأ جوزىلإ هبسنت يهف ةرهشلا هذه

 لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا يف سيمخلا موي رصم نم ةرهاقلاب دلو

 وهو «هداليم يف اوفلتخاو .هطخب هبتك «ةرجهلا نم ةئامعبسو نيرشعو ثالث ةنس
 .دمتعملا هيلعو هريغ نم هسفنب فرعأ

 ىسيع خيشلا هيبأ قيدص ةلافك يف أشنف ؛هتدالو نم ماع دعب هدلاو ٌهنع يقوت

 . شاعو همأ جوزتف «نولوط نبا عماحي نآرقلا سانلا نقلي اخلاص ًالجر ناكو «يبرغلا
 ناكو «نقللا نباب سانلا هاعدف هب فرعو هنباك راص ىتح هتياعر يف نيدلا جارس

 خيشلا وعدي ناكف ؛يوحنلا نباب ىعدي نأ بحي هنأ عم كلذ نم فنأي ال جارسلا

 «هبيدأتو هميلعت ىلع فارشإلاو هتيبرت نسحأف هيلع معنأ دق وهف «دلاولاب يبرغملا

 .ةفرعملاو ملعلا ناديم يفو ةيشيعملا ةايحلا ناديم يف هدشأ غلب ىتح

 ةينلا قدصو ىسيع خيشلا صالخإ ىدم ىلع لدت نقلملا نبال ةيملعلا ةريسلاو

 يلا ةنامألا ظفح يف ةغلابلا ةوافحلاو ةميركلا ةياعرلا نيدلا جارسل أيه دقف «هدنع

 .نيدلا جارس لاو هقيدص هل اهكرت

 نأ دارأو ماكحألا ةدمع هظفحو «نقلملا خيشلا نم نآرقلا نيدلا جارس ظفح
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 بهذملا هءرقي نأ هدلاو قيدص ةعامج نبا هيلع راشأف «يكلاملا بهذملا هئرقي

 .هظفحو جاهنملا سردف «يعفاشلا

 هلام رامثتسا ىلع لمعف «نيدلا جارس ةلافك يف يبرغملا ىسيع خيشلا ٌنسحأو

 اعبر هل ًأشنأف ءاه غرفتلاو ملعلا ةلاسر لمحل دعي هنأكو «هدلاو هل هفلخ يذلا

 يفتكي ناكف ءبهذ لاقثم موي لك هيلع ردي مهرد فلأ نيتس هترامع ىلع قفنأ
 .هلام ةّيقب هل رفویو «هترحاب

 :هقْلَخَو هِقلخ نايب يف .۲

 بحي ؛ةروصلا نسح «ةماقلا ليوط ناك هنأب ؛ةذيملت ءرجح نبا ظفاحلا ُةفصو

 لسيمج ؛ةرضاحملا نسح ؛ةباتكلاو ملعلاب لاغتشالا ةمزالم عم ةبعادملاو حازملا

 .ايندلا يف هيلع ًاعسوم ؛هباحصأ عم مايقلا ديدش «فاصنإلا ريثك قالحألا

 عم هقلخ اذكو ةَنَسَح هتلاكشو) :لاق يمجعلا نب طبس رخآلا هُذيملت ُهَفّصَوو

 ناكو) :ًاضيأ هنع لاقو (طق افرحنم ُهَرَأ ملف ةليوط ةدم هتمزال ءناسحإلاو عضاوتلا

 عماجي ةنس لك فكتعي ناكو «ةهزن وأ سرد ىلإ الإ بكري ال ؛سانلا نع اعطقنم

 .(مهمظعيو رقفلاو ريخلا لهأ بحيو «مكاحلا

 مهنسحأو ءاظافلأ سانلا بذعأ ناكر :لاق يزيرقملا ثلاثلا هذيملت ُهَفّصَّوو

 .(هتافنصمو هتايورم نم ًأريثك هنع تذحأو نينس هتبحص «ةرضاح مهمظعأو ءاقلخ

 ؛اهوسبلاو فوصتلا ةقرخ ءةقرخلا اوسبل نيذلا نم ءًيفوص نقلما نبا ناكو
 ىلإ ةديدع ديناسأب ؛نقلملا نبا ةقرح لسالس (ءايلوألا تاقبط) هباتك رحآ يف ركذو

 يهتنتو «ريثك مهريغو يعافرلا دمحأو دينجلا مث ٍدوعْسَم نار ةَشِئاَعو يلع مَع

 بل | لوئمر نع ةباحصلا ىلإ اهنم ريثك يف

 لاق يلع نم اهسبل نسحلا نوكو ةيفرصلا ةقرخلا سبل ثيدح) :ييواخسلا لاق

 سيل هننإ :-رجح نبا يأ - انخيش لاق اذكو ؛لطاب هنإ :حالصلا نباو ةيحد نبا
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 يبنلا نأ فيعض الو نسحالو حيحص ربح يف دري مل و «تبثي ام اهقرط نم ءيش يف

 هباحصأ نم ادحأ رمأ الو دحأل ةيفوصلا نيب ةفراعتملا ةروصلا ىلع ةقرخلا سبلأ ي

 نقلملا نبا يواخسلا ركذ مث (لطابف احيرص كلذ يف يور ام لكو «كلذ لعفب

 ."اهسبلأو ةقرخلا سبل نميف

 :نْقلُمْلا نبا خويش نايب يف .*

 أيهو ءًاميتي هقلافك يف ةياعرلا نقلملا نبا نيدلا حارس مامإلل َّلَجَو َّرَع هللا ايه

 .رثكأ وأ مولعلا نم ملع يف ًاسأر هخياشم رثكأ ناك دقف «هداهتجاو هقوفت يف رثألا

 °" يكبسلا نيدلا يقت ىلع هقفتف ؛ةيعفاشلا نم هرصع مالعأ نم هقفلا ذحأ

 .©9يئاشنلا نيدلا لامكو 20”2ةعامج نبا نيدلا زعو

 ."ماشه نب نيدلا لامجو 2''”يطانرغلا نايح يبأ نع ةيبرعلا ذخأو

 .7175ص (8.617) صتنلا :ماللا فرح :ةنسحللا دصاقملا (05)

 نس (5077-757) يعفاشلا يراصنألا يكبسلا يلع نب فاكلادبع نب يلع نسحلا وبأ )٠۷(

 هقفلا لوصأ يف (جاهنملا حرش جاهبإلا) باتك بحاص ةرحهلا
 نباب فورعملا ءيرصملا يئادكلا رمع وبأ نيد زع ؛ميهاريإ نب دمحم نب زيزعلادبع (5)

 .ةرجملا نم )٤ 1٩-۷٦۷( ةعامج

 .ةرجطلا نم )1۹١-۷٨۷( يرصملا يدملا يدهملا دمحأ نب دمحأ نب رمع نب دمحأ (24)

 نم (554-7/40) يسلدنألا نايح وبأ نيدلا ريثأ ءيطانرغلا يلع نب فسوي نب دمحم (10)

 .ريسفتلا يف (طيحا رحبلا) بحاص «ةرجملا
 نباب فورعملا ءيراصنألا دمحم ربأ نيدلا لام هلل ادبع نب دمحأ نب فسوي نب هلل ادبع (11)

 .ةرحملا نم (1.8-7/51) ماشه

 يرصملا يسلدنألا يرمعيلا دمحم نب هلل ادبع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم (75)
 .ةرجها نم (الا 5191-١4)سانلا ديس نباب فورعملا يعفاشلا



 نقلا نما نبا لاوخأ نايب يف | َُمدَقُمْلا

 نبا خويش نإف راصتخابو .هب جرختو يراخبلا حيحص هيلع أرقو همزال 7”'2ياطلغم

 .نوريثك نقلملا

 مهنم .رثكأ ارو ةئامو نيعستو سمخب ةفحتلا باتك ققحم مهدعف ةتذمالت امأ

 .نهل زاجأ ةرشع نم رثكأ ءاسن مهيفو «مهريغو يزيرقملاو رجح نبا لثم مالعألا

 :ِةاَيَحْلا َعَم نَقَلُمْلا نبا لاَوْحَأ نايب يف ٤.

 ام بتكلا نم هدنع عمتجاف ؛اهل ةَعاَّمج ناكو ؛ملعلا بتك عم نقلملا نبا لاح

 يقارعلا ناك دقو «يقارعلا نم ًابتك رثكأ ناك هنإ :ليق ىتح ءرصحلا تحت لحدي ال

 نم رثكأ ةرهاقلاب دحأ دنع ّرأ مل :رجح نبا ظفاحلا هتع لاق ؛ءازجألاو بتكلا ريثك

 يف نسحأ دقف «ةبتكملا هذه دييشت يف ريبك رود يبرغملا ىسيع خيشلل ناكو

 ةعانص يف جَو رع هللا نم نوع هلك اذهو «هلام ةيمنت ىلع انيمأ ناكو هل هتلافك

 لايعلا ةكربو لاملا ةرثكو لاحلا هل رسيف «ةيثيدحلا ةيهقفلا ةيملعلا ةيصخشلا هذه

 .ةبتكملا هذه ءاشنإ ىلع

 نع رجح نبا ظفاحلا لوقي ؛ةبتكملا هذه سيسأتل لاملا لذب يف ًايخس ناكو

 الإ عيبي ال يصولا ناكف «نيثدحملا ضعب بتك عيب نوعاطلا يف رضح هنأ) :هخيش

 لمخدو «مهاردلا نم ًاسيك رضحأو «هلزنم ىلإ نقلا نبا هجوتف ءرضاحلا دقنلاب
 دنسم هارتشا ام ناكو ل عب :يصولا لاق الإ باتك يف ديزي ال راصف بصف ةقلحلا

 .(امهرد نيثالثب دمحأ مامإلا

 نم ريثك اهعم تقرتحاو هرمع رخآ ةبتكملا قارتحاب نقلملا نبا نحتماو

 هازعف «نزحلا دشأ اهيلع نزحو (عماوجلا عمج) طوسبملا هباتك كلذ نمو ؛هتافنصم

 :لاقف يلع هنبا

 .ةرجهلا نم (179.0-777) يفنحلا هلل ادبع نب جيلق نب ياطلغم (1۳)



 قل ِهيقَفلا نمم نبا لاوحأ ناب يف / ُةَمَدَقُمْلا

 ناَريَتلا ْنْسْلَأ كك سهل ذأ نیلا حارس اي َكْنَجِعُْي ال

 ناقل ىلإ ةع زالو تقابل
 ريخ سانلا ميلعت ىلع بكف ءفينصتلاو سيردتلا نقلملا نبال هللا بح دقو

 طيف ءبتكلا فينصتو فيلأتلا هل َنْيِلأو ؛اهيبلاطل ةيعرشلا مولعلا سيردتو «مالسإلا

 يف حضاولا هرثأ لاغشنالا اذه كرتو «ملعلا فونص فلتخم يف بتكلا تائم هنيميب

 يلا بصانملا تناكف ؛ءاضقلا ماهم وأ ايندلا بصانم نع فرصناف «نقلملا نبا ةايح

 .ةليلق هب تطينأ

 راد رمأ ىلوت هنأو .يلع هدلول ىلخت مث «ةيقرشلا ءاضق يلو هنأ :يواخسلا لاق

 .كلذ هل مت امف ةيعفاشلا ءاضقل حشر دقو .يقارعلا نيزلل ًافلخ ةيلماكلا ثيدحلا

 نفدو «ةئاغنامنو عبرأ ةنس لوألا عيبر رشع سداسلا ةعمجلا ةليل نقلملا نبا يفوت

 ذاتسألا ءاعدب لوقنو .هدقف ىلع سانلا فّسأتو (ءادعسلا ديعس) شوحب هيبأ ىلع

 املعم نينامللا زواج يذلا هرمع ىضق دقف نقلملا نبا هللا محر :فاقس هلل ادبع

 هبيسح هلل او كلذك هبسحن «نينمؤملاو هلوسرو هلل ًاحصانو ءاققح افنصمو ءايبرمو

 .هللا ىلع ًادحأ يكن الو

 :نَقَلُمْلا نبا يف ءاّمْلُعْلا ءاَرآ نایب يف مه

 :يئالعلا ظفاحلا هنع لاقو (ظفاحلا مامإلا خيشلا) ب يقارعلا ظفاحلا هفصو ©

 ءاملعلا فرش نيدلا جارس ؛نقتملا ؛ظفاحلا ؛ثدحملا ؟ملاعلا ؛مامإلا ؛هيقفلا ؛خيشلا)

 .عماللا ءوضلا ُِق يواخسلا هلقن .(عالضفلا رخفو نيئدحاو

 «مالسإلا خيش ءظفاحللا ةمالعلا مامإلا) ب دهف نبا ةمالعلا ظفاحلا هفصو ©

 راس دق) :هفيلآت نع لاقو (...نيفنصملا ةودقو نيثدحم ا ةدمع «مالعألا ةمئألا ملعو

 دئاوف هل ىلاعت هللا همحر ناكو «راطقألا يف اهزكذ رهتشاو رابحألا ةاور اهنم ةلمجي

 مهلمجأو ءاقلح مهنسحأو اظفل سانلا بذعأ نم وهو «بئارغلا رضحتسيو ةمج



 هْيِقفْلا نقلُمْلا نبأ لارا نايب يف / ُةَمْدَقُمْلا ۳۲

 لكل نسحلا مالكلاو عضاوتلاو ناسحإلاو ةءورملا ريثك «ةرضاحم 0 «ةروص

 ...ةليللا فيئاصتلا بحاص ...مامإلا خيشلا) : يدرب يرغت نبا هنع لاقو @

 يضاقلا هركذب هونو «ظفاحلاب فصوو :لضفلاو لمعلاب ةمئألا هيلع ىنثأ :لاقو

 ؟سردو ؛ىتفأو ؛عمجو فنصو «عربو هقفت) :يسهقفألا حالصلا هنع لاقو @

 «ةياورو ةيارد هنع لمحعأ نم ع ای دلو ناطقا ل ت تراسو افتحو

 يلا ثالشلا تاطوطحملا خسن ا

 «ةلاجعلا باكل ا ءاملعلا ا وثألا باتكلا اهيلع تطبض

 مالک )ر هنأب ياعسل كام شك یا ةيملعب حدقلاب ليق دقو امأ

 ىلع ىفخي ال ام لماحتلا نم مالكلا اذه يفر يرسل لاقو مهلا ني لوم ريع
 دقو «مولعلا عيمج يق ةمئألا نم هنأب ةيدانم «كلذ فالخب ةدهاش هبتكف «شصنم

 .'(ايندلا يف هتافلؤم تراسو هرکذ راطو ؛هتيص رهتشا

 :رظنلاَو ثْحَبْلا يف ِنْقَلُمْلا نبا جهنم نايب يف .*

 مهتالكشمو سانلا رومأ نم تاثدحتسملا ةحلاعم يف ةدحاو ةقيرط مالسإلل

 ؛امهمهفي ىتح ةثداحلا طانمو ةلكشملا عقاو سردي نأل دهتحملا مالسإلا وعديف ؛اهيف

 | ج يراسل مالا ءوضلا باك ىلإ نقللا نبال ةيئاذلا ةريسلا قيثوت يف ممجري (14)

 ةمدقم يف نقلملا نبا ةمج رتو 5١٠١ ص ١ ج :يناكرشلل علاطلا ردبلاو ۱۰-٤ ٠ ۰ص

 هيت هباتك ةمدقم ن نقللا نبا ةجرتو «ةيرش يدل رون ققحملل ءايلوألا ۱ تاقبط هباتك

 .دصقلا ءارو نم هللاو .فاسع نب هلل ادبع ققحملل جاتحلا



 ۳ هْيِقَفْلا قلم لا نبا لاّوْخأ ناب يف / ٌةَتٌدَقُمْلا

 ةلكشملا هذه لحلا طبنتسي مث «ةلكشملا هذهب ةقلعتملا ةيعرشلا صوصنلا يف رظني مث

 مامإلا لاق .سايقلاو عامجإلا نم هيلع الد ام وأ ةّنّسلاو باتكلا صوصن نم

 نأ لوا ماَكُحْلا نم ب دمحم انديس هللا لوسر دعب يأ - ُهدعب نمف) :يعفاشلا

 يف ناك ام وأ هب اًمكَح ام ريغ كي هلوسرل الو ٌمكح هيف هلل ءيش يف ثدحُي ال

 ةن أ هلا باتك نم مل هجو نم الإ اولو ال ن َنْييفُمْلاَو ٍماَكَحْلا ىلع بجار .هانعم

 .ةاَنْغَم لفي اووف ىنح هلع اودا لالا وله نم جاو يف نكي ْمَل ن عاتخإ أ

 لشم يفالو هذه نم ٍدحاو يف سيل امكح اوئدحُي نأ ٌملعأ هللاو مهل نوكي الو

 ريكفت ةقيرط يهو هل ةمئاد ةيفيك يهو ؛داهتحجالا يف ةقيرطلا يه هذه .7”"2(هانعم

 ةيفيك يه تسيلو «ريكفتلا يف ةيمالسإلا ةقيرطلا يهو «يأرلا طابنتسا نيح دهتحما

 لام رثأشت ةديعملا ةلأسملا يف لالدتسالا ةيفيك نأل «ةنيعملا ةلأسملا يف لالدتسالا

 ةلالد نم هاضتقمم عسقاولا طبرب ةركفلا حدق ىلع دهتحما ةردقب رثأتت يأ ,لدتسملا

 ال داهتجالا يف ةقيرطلاو .ةلأسملا عقاو هاحت يعرشلا مكحلاب ةركفلا عملت ىتح صنلا

 مكحلا طابنتسا نيح نودهتجم ا اهب لدتسي يلا ةمئادلا ةيفيكلا يهف .هلك اذهب رثأتت

 جهن دهتجملا كلسيو «مكحلا يعدتسي يذلا عقاولا هاحت ةيليصفتلا هتلدأ نم يعرشلا

 قرفلا ةظحالم يف اذه رهظيو ءاهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألاب نظلا بلط يف اهقيرط

 لماعتف «صنلا ةلالد عم نيدهتحملا لماعت يف لالدتسالا ةيفيكو داهتجالا ةقيرط نيب

 : داهتحالا ةقيرط نع ًالضف نارمأ هيف مكحتي صنلا ةلالد عم دهتخما

 .باَبْلا يف ةّيِعْرشلا صوُصمنلاب ٍاهتْجُمْلا مام :ُلوَألا ملا

 .هّقفلا ةکَلَم يآ ؛مُهَقْلا ىَلَع ُهئَرِدْقَم :يناثلا ٌورْمَألاَو

 لثم يأرلا ءاطعإ يف مهتاقرافم رثكت ةيفالخلا رومألا يف ءاهقفلا دحج اذهلو

 فلتخي ايلوصأ وأ اهيقف دحن ملف ةقيرطلا امأ .اهريغو ءرضولا ضقن يف سمللا ةلأسم

 نم ضعب فشتحا نهارلا رصعلا يف الإ «يتأيس امكو .داهتجالا ةقيرط فيرعت يف

٤ 

  6١ه ج ناعللا باتك : مألا ص٣۸



 هْيِقَمْلا ِنَمَلُمْلاأ نْبا لاوخأ ناب يف / ُةَمْدَقُمْلا ۳٤

 فلت ال هللا همحر ّيوَحْنلا نبا انخيش لاح ًاعطقو .كلذ يف ملعلا لهأ ىلإ بسني

 يف نيملسملا بهاذم نم ًابهذم سردي هنأ الإ ءءاهقفلاو ءاملعلا رئاس نع جهنملا يف
 ةلدألا رفوت بسح هيف يأرلا تاهحرتو ةيهقفلا هلوصأب مازتلالا هيلع نيعتيو «هقفلا
 لوصأ يف ةربتعملا ثحبلا جهانم ىلع ادامتعا ؛لالدتسالل ديدج هجو ناححر وأ

 تارابتعاب انتم حرشي هنإف كلذ نع ًالضف .اهبسح ريكفتلا طبض دعاوقو هقفلا

 مهدنع ركفلا فاصمو ءاملعلا ناهذأ اهيلع تسر ةيملع ةقيرطب هيف لئاسملا ريرقت

 دنع ةريشعملا لالدتسالا تايفيكو ةلدألا نم اهتيعورشم ذحأت ةيمكح ءارآ ىلإ

 نم نيعم قوذب اهتاهجوت تنيعت دق ءاملعلا ءالؤه ةينهذلا َهَكَلَمْلا نأ ًالضف نيملسملا

 بسهاذملا لاح وه امكو «يعفاشلا مامإلا بهذم لوصأ ىلع ثحبلاو رظنلاو ركفلا

 . يمالسإلا هقفلا يف ىرحألا

 جاتحا امل هنأ وهف حرشلا اذه فينصت يف نقلملا نبا عفاد وأ ببس نع امأو

 ؛يعفاشلا مامإلا بهذم قفو لئاسملا يف نيعملا يأرلا فاصم ىلع فرشملا سرادلا

 ىتأتيل بتكلا تاهمأ يف هيف ةعحارملا ىلإ جاتحا َنْيِلاَطلا ُجاهنِب) نتم لالح نمو
 هيف رس ًاليبس نقلملا نبا ٌمامإلا جهن كلذل «هتلدأو هظافلأ يف ىنعملاو دارملا كاردإ هل

 :هل طوسبملا حرشلا يف لاق «جاهنملا لئاسمم ملعلا رومأ سردلاب لغتشملا ىلع

 يف مويلا هب لغتشا ام ىلوأو بلاطملا فرشأو بتكلا عفنأ نم ...جاهنملا باتكف)

 ةعلاطملا ىلإ هب لغتشملا جاتي نكلو .هتيدئاع عارسإو هدئارف برقل بلاطلا اننامز
 «هلضعم هيلع حتفنيو هلكشم هيدل حضتيو هدعاوق هدنع ررقتتو هلئاسم روصتيل هيلع

 .©”(كلانه اميف دروي ًالهنم الو كلذ يف فاش ًاباتك هيلع سیلو

 نمم تنكو) :لوقيف هسفن ىلع قثوي هنأ اميس «كلذل لهأ نقلملا نباو :تلق
 يف كلذ يف ةريخلا هلو ىلاعتو هناحبس هللا ترحختساف ًالاغتشا مث ًاثحب مث ًاظفح همزال

 هحرش يف يعفارلا مامإلا مالك نم صحخلم ىلاعت هللا ءاش نإ عفان هيلع حرش قيلعت

 ةقرو ١ ج :طوطخع :جاهنملا باتك ىلإ جاتا ةدمع ("59



 e هِْفَملا فَلُمْلاا نبا لاَوْخَأ ناي يف | ٌةَمْدَتُمْلا

 نم كلذ ريمغو ةضورلاو بذسهملا حرش يف فنصملا مالك نمو ريغصلا مث ريبكلا

 عم هبلطمو هتيافك يف امهيلع ةعفرلا نبا هداز امو امهيلإ اوزعم هارتس ام امهبتك

 صرحأو ؛اهلقانو اهلئاق ىلإ ةفاضم باحصألا مالك تاقرفم نم ىرحأ دئاوف ةدايز

 .(9(تردق امهم راصتخالا ىلع

 لالخ نم ةيهقفلا هماكحأو بهذملا ءارآ عم لماعتلا يف نقلملا نبا جهنم امأ

 نوكي نأ ىلع فرشملا ريبكلا حرشلا ةرئاد يف رظنو ثحب ةطح مسري هنإف .جاهنملا

 :ماسقأ ةثالث يف مالكلا دوصقم رصحف ؛جاهنملا حرش يف ًاعجرم

 .ةلأسملا ليلد نايب يف :لّوَألا

 .باتكلا ظافلأب قلعتي ام نايب يف :يناثلا

 .داريإلا نم جاهنملا مالك ىلع ام نايب يف :ثلاثلا
 باتك ةلدأو ماع هجوب هقفلا ةلدأ نايب لاحم يف زيمتمو دومحم دهح نقلا نبالو

 يف) :لاق ةدمعلا يف هلوق قدص وهو «ثحابلل رهاظ اذهو .صاح لكشب جاهنملا

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم اهيف ًافلتخ وأ اهيلع ًاقفتم تناك نإ «ةلأسملا ليلد

 نم ملاس ءابلاغ ةلأسملا يف دحاو ليلد ىلع ًارصتقم ةمئألا نيب اهيلع قفتملا سايقلاو

 نإف ءافعضو ةحص مكحلا ىلع هب لدتسملا ثيدحلا كلذ عم انييم هيلإ ٌّلْبآ وأ حازنلا

 ةلأسملا يف ركذأ ال نأ ىلع صرحأو ءاهي فئص نم ّلق يتلا ةمهملا رومألا نم كلذ

 رصخأب هلاح ًانيبم فيعضلا ثيدحلا تركذ دحأ مل نإف ءًاحيحص ًانيدح الإ

 حضتا نإف ءفعضلا حضتي مل نإ اذه هريغب وأ يلح سايقب امإ هل ادضاع تارابعلا

 هبلاغ اذهو .فيعض ثيدح هيفو كلذ عم تلق ارو «يلجلا سايقلاب تيفتكا

 يعفارلا مساقلا يبأ مامإلل ريبكلا حرشلا ثيداحأ يجيرخت نم هتعمج اميف حضوم

 ةئام ءاهز نم هتعمج يذلا ريبكلا حرشلا ثيداحأ جيرخت يف رينملا ردبلاب ىمسملا وهو

 «هنع ىنغتسي ال يذلا باثكلا وهو «ريبكلا عطقلاب سارك ةئام وحن يف وهو فنصم

 هتمسوو هعبر وحن يف اذه ترصتخا مث «ةصالخلاب هتيمسو هرشع وحن يف هترصتخا مث

  (VY):طرطخع :جاهنملا باتك ىلإ جاتا ةدمع 3 ١ ةقرو 1



 ِهْيِقَفلا نَقْلُمْلاأ نيا لاَرْخأ نايب يف / ُةَمْدَقُمْلا ۳۹٦

 يبأ مامإلل طيسولا ثيداحأ ةفرعم باتكلا اذه ةفرعم دعب هيقفلا توفي الو ىقتنملاب

 تدرفأ ينإف ليلقلا الإ يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلل بذهملا ثيداحأو يلازغلا دماح

 هيزعأ ةلأسملا رثأ ثيدحلا تدروأ اذإف «درفم فينصت يف امهنم دحاو لك ثيداحأ

 يف فلاح نم ىلع تهبن ارو هيف تالاقملا حجرأ ىلع ارصتقم «تارابعلا رصحأب

 يف امل وهف هيلع قفتم تلق ثيحو ءاححار هنسح وأ هتحص تناك نإ هفعض

 يبأ ننس «ةعبرألا ننسلا يف امل وهف ةعبرألا هاور وأ «ملسمو يراخخبلا يحيحص

 نبا الح ننسلا هذه يف امل رهف ةثالثلا هاور وأ «هجام نباو يئاسنلاو يذمزلاو دواد

 ييعأ ؛باتكلا اذه ثيداحأل تدرفأ دقو .هجّرخخ نمي حصفأ كلذ ادع امو «هجام

 راثآلاو ةفيعضلا نود ةحيحصلا ثيداحألا ىلع هيف ترصتقا ادي اءزح «جاهنملا
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 ةطوطخَما رص

 رن

 شا

 چ رکاب نیر نر فاز وسل
 لپو لوبا ورو نبع ارت نود طع دك ه٠: ودل ا نك د اما ارپ ام تار ید ضطحيب ی عارم ةمالعلا امن مام ج بسلا

 یز یر الا ر ززم چن باھر ینا یر اداو ی متابع ١ جک نارتو تلا هن ربت هموم ناب اجا امج اتان جد اک د ير كون رب نی ی مدل طحن غاز ثا داو 6 د
 الابعد عن خالا یواو دپ دننلا باعا یم لازمو رر لاو ضال وماعاد هد شو عیش برع هينتلارم عومتلا صن وأسد ني زاب اخ تباري ضت نم ںی اتن تا زز انا نار تم خن وع ميلطريزتو لم عع درن زمور اير يسم
 وسداد ايوة رجول ايات طال بدو انف جیا عات اجب هب 3 و فلا دچار مامو جيتخنحيل ضيا نبر بعلو تاو هين“ نمير تهز تلا طا میداررمو بي تلضوم بارم قلاخانا فات د لع ا ناپ جوخ دو مف فون قتيلا ةارب ب يؤدو ھا اد #٠ »براق هیچم زھر عنوان ج خخ درزن يقفل ثور ا
 قابلا تنام ریز هلک اچو نان یس هولا عب: وزن سو هيراقّ اكو ہن
 لاب تربل سارک مرک ي لصالا يور راصد جلع دال بيغ عر نازم

 مرید دی عید ند ےیل ةر ماتا کر ت فما
 :عزاک ناو دب كقس بو انزع نورت عرلاو لأم ءادص ویل ت افلا عت نوک ناله
 0403 مردار فلا حسو درر نيبدراع دوغلو باتمان اراب ارتش هياربو احرق
 دوغ لاق حو اتمر چند بت ازال هتاعالاساو تالف ند ہک
 يلو ادراج دعو غور اتار اخرا لاا صاب تادع نعل كان را
 نا درع جدار عالاب زيكو نبع ىرا ريحا هد نافعا تاج ورکر ښا دک

 امم دار وبدلا تازلا قوق ناخ وه ارتد نارد نی یک مای
 ونوال زا ززن رخ رار اترا ناتو انكي يبل سلا فول يال اوهر هند نچ
 احا نمل تانا نراها یخ ہون زخ ھغو ن اکورد ت

 هلا نبا مادبا دعا هير مجري وص لا ورم دنا لیپ او چکا دایی هسا ءان ءاكزا ہما هلا اھم نوم الجلاب لع ولازال مواجع ادم الرو ضدازاو اھا یارب ديمه رلع ةرلل بسب نال "فا قدح هلا دم ملا ومش دلو ءا :
 معو ا زكا ورم رار انهم انیس راتسلا نس جا علم ىزلاو اور 2 وهل هلا سنحةزيكأ لورم يا زسم انهم تیب راتسلا رانا ل لما ak 5 !امدلدحيتلازحاولا نبا لازم بض نر فروم نجر) )7

 لوألا ءزجلا - () ةخسدلا نم ىلوألا ةحفصلا

 لصوملا ركز جاحلا ةسردم 8/55 ةطوطخملا مقر
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 ةطوطخَملا رّوُص

 اقف نيتضرلا لقال در كنا يلا نهج صدر چلا ثسنل نهد رسماتي تاينولاو هل"
 عدرا ةينائلا انما نمو نخل ث رنو تان تمل دا داوإلاو هوقو نانلار مانس نادو درا نادردلا

 رمان للا ةصتغمومةلفمالا ةيقر : :ادردل ل خارشو نزش الا مدر عورت عل عرار تاب
 ر نو اجو ا زرد وزن لک امف رتا أو فانا زنی تمل اعد اكل
 شنا متا وحال انہ ناب رکے لاج ابدل ل كيحرتفولاو هزيل اسڑلا

 ف نيثراولا یل ناما درا اکیا نإ ذرا اجيالو داب الاد نف تلال ارتا حلال الا

 لوا نر نع جانب اکر اؤ تاک ف فانا چنو دیزل حاولا ةنجرلا
 هيل هتد ولاو ناودلاو جرنل! تنبل ناتا لاما | نال هيلعش انما احا بیل ع نمسا اا شلاد
 لهل خا رم ننمزكبيش زعم چ معقم كاف دس ت درا ناف یلامنلذ اق بف

 فندلا تق بیو ان پزه تاسلا ردا س هبل بزاف
 لآ یل ن لوتس برم بما ع اتو دس بشر چ بال تینا لبو اترا اک

 ها ةت تورامد ةددرات وخمللو ةنس نوط ناس ان رم ابو نع تكل

 رر ن زو ادنی نر ا انور وص
 ةن بالا توم وإ ايالا ر س ان لالا نالا

E E ESE TST 
 نعتتامانا انکی نالا نچ ضحب تام تايون نيبنرا ةاخاو رخ کن لا مشو نیک

 9 کم ا نلت افا دود

 ةكسالا رد نلت هرصعاوأ مكرر ينم درعا هيغل نال ام
 0 الاركان نايل علوا سيلا نيشان غانا نسب

 ایان م هنت اناپنا پکار رویا لسفر س قن ےس نکو بزم ندارم ادب ناكر اف

 افلا نفي هبيطرد چات منیب ن اكن اوتضدؤ رلود نم البيض یا ورام نما نا

 اد ةعبسز هلوإلا تن ندر زیا نعارحار ءا تنام بال نار عوز راف کیک
 ةقوهنهجازز سالف دلل نموا خركدرةون اننا لولا ن متم اتخلا بيشو ننن نم
 ا تاند نښوا تازحلو خاد ل رک لار نانا نو انان

 0 ناشرتميلا حرا ل صالاف هتد اما ونیز تزول اشد ادوست»و
 7 الان وتلی وصد ةرورنم الك انلا فح ا9 او اردو تدوم ابو
 راهولا اتم ئالا زو ءوللعلا يجرم دالا ولا ایشو

P4عب مج  

 كك

 لوألا ءزجلا - )١( ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا

 لصوملا - ىكز جاحلا ةسردم 8/57 ةطوطخملا مقر



 ٍَطْطْخَمْلا ُرْوْ
4 

 هدو خام هو ابرو ميرعو ايارعلٍ يصو وجر اداس لانس اک , ا 9 ميل رعزرستبللا بارت مس
 عرشلا و تت جانمتايجؤرلز ئاب] و نرل تصواذاءيص/ّي شلاش يصوم
 م ونو ندو /ا وعول سو راعلزم م اا ےل و تب الا صإلا) ولاد جل اخ مون
 ءلادازه ر اچ اع اتادان الر جاکر یر ت ٥ ارور ا ااو ہما چزفس هان ع وتل م ییموو ال[ يع رمو ل شیر مقحم ا الع
 هن امر کالا للا تصر متل روتر غرو ل ر رییس يزرباغضاخالا] ل٠
 قرا ةارقاو وتبدا راوزلا ععصتر اعزب زلال ع س ازرق ااو نالوا فلم یسوع اول ن كيلتز اعا نب ]مم ناك یا
 ہتتصو یر کے ایان ملا ل ارعلار رک ر رز ےل و قرشا اھو
 ..لال/ ويستمر تال لن اہ لار ع النور یا زب عاهرات زام اوما نار کلام لااھتر نار رت یک ررر الا ئالا هات الخ هت تسمو ازم زعمّدسلا د رخسصاور وعلا يس لشارع
 هزم ريس ازا وزا بسلا زهردذ عيل تلق امر قاعار ل باور ازار اک دولار ك لاد و اد كالا هاهو نيؤمت وتۇ هرلابعالذا تاتعاو جل وبسم ٠ هوتعلاو ربل نونا اما عا[ يطوف عل + بلغازي رلد بلعر اف واب يقترح نمار ز1ز اذ زجر غتر كأن ااش الاد رمت اسار نس ياد يلع املا لار ا رب ازخسصلو ماکو مردن اا لرز ماا نا قالو يت
 ادا زاوا تبسم لين ارتد رولا و شلات محا, زال متو هتيم ` معلو ترا ه اتر وتم اع رمال یک ماو منو ا۱

 نسدرصتلا أ 1 الوإ ملم صولة آراارايوارسهتل اعل ميصيزوكالن ا ر کلا تاع جی ماا زاد ه لئلاكبنانلاءرلولااوردلل عرضزنبمالم زل
 كلك لايقبل عتباشو ميصحيرولتزاز وكل اياد مز انام ران يسلا عيش
 قن تلل مران ناازاام سرلا فلا سل دام ردو ااش كلر سوا اوسو
 با رثلا نر ارگ لوا« نلضضدبمتلاو رال لرل رار د ررالاء دبات للتو ااغ الما زلنا ارم دلا مارال كارما الا زل آم معطلا

 ياشلا ءزجلا - )١( ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا

 لصوملا - ركز جاحلا ةسردم 8/54 ةطوطخملا مقر



 اا
 ةطوطخملاروط

 ” صنم بدا نم «ورتعاذ ر نمل هور مامدللل اتل ےفر رس اخد تملا ل ےن یت اھو ا
 مادەن جازم مر اذا افا تاروت بل ر ھر ماعلا ملز ی ا ص نا نط
 ةلايضو بو اک نیر وارتا ہ5 دذا و ترار مرک مرش ةد زی خص ھا
 دص نازم نو هکر انشر تد كيف هتد در نال ةا يا صر ملا ولو مھ موذع د م نر لمجال ہل تسلا مزار هااطلاو ان ر کک ف یک د در ناريطعلاة نيل تلاعب درر كارتشالرعاطال نور هدف عر دک کرب كالاقولر رخل تیاتناد

 زرنا نیس اید اه يحن تبول زحل نول رم انج عسل لساعلاو كلام ياام انيلسمل مول نر موال ر ا یہ رھ لوول اھا نران انوا ت فانا 6او ب انڈا اذا نشانو وز کیر يبل ماما ئ نہ لہ لار قو تل ني نرحل ل مز نادل نمرود تانا یس کیر مشی تتار تون کا بری ییا در ورانا ووته نوفر تس الا 2 تیت سهلا دازن ينم زم نارا يومان
 رورو سلا منور وتم بدال ملازم اى ا دارا نل در ومت اناو راج هيمولانع عاد
 چ دف یہ اعنا خیل لیل اما ايف عی دج اا وا ی رہا حا SEES ماجان دونر عمو من عرش ادع
 ےک ےک اد نور چد یال نوع لھ د ن اتخلب عنس امن نف نا ئامار لالا
 اتا ہار خلدا ل نادا اع جج ہہم طرب خا نرالا جا
 ودر رمزن نو چک ےہ واج مت ںی ران فلل شجر ھت زیان يلو اب ناجی تم ااغ غاوطر اياز عساف ذود ند عاری ید
 صج خلا نامر ور( زجر ار ضنس ا نب ان اھل ج امانا یی مت لما (شايب م

 لال چ چ رر ھلان اف رار ھر مدل نال ہ5 دیمن ہر البا کک 192005 ررر نایت زج سدر مایشلاب حاولا ندم بھ مے ج س چر ناو جایا و وج عزالدفس لل نا اهنم ےس قوب اقر تد ضعبلا نق دن اذ للشر بات مرام اتو وعل لوو دولاب لم ناتخسالد هدي جندل لم امل یب بریا نب
 ا 1. امطو ضاولاو ةراجالا بس یکنکنا وب

 ی یو
 میت ن فام ولی
 ررر عصرلا نب اال 0

 ا وا
 «موريجتنسي تا ترار اپ اككزم_ ۶ 535 ا er eg رت

j7 T74  

 يناثلا ءرجلا نم )١( ةخسنلا ضعب صقن خسانلا طبض

 لصوملا - ركز جاحلا ةسردم 8/517 ةمقرملا



f۴ ةطوطْخَملا ٌرَوُم 

 قارا رك 3 8 الخشب ,.لرلاف تان دمار اشياةيملاف لاد تابار 0
 زما رازاناھ لنا يفتر کر از )الا لم نما ںی ااو اعنا را زھر ینا لاق بارا تالا ضان ۰ التسلل صس نزلا فن يتناول رت ارتست هلع کاروو را وعید م “رار رار اف حس السلا ترعب وقل 3 جيتداززتنملرسال | فاه ١ اك ار5 ر نتتعليسلللولافانزو ١ عوز زدت راو تيه 7 اداوم امد رو ررر ادعا پدی دوو اطال دايز وتاب اتوي عن نل( تارت د نياشب رد ومس چتر اناا ال واھھ , اار اهلا ا ا داروو ایما وشد الب اھترا واو )ساو نا و لولا ما يطع كلوي شم تقل EY او حابب تقطرل ام شانزكل ع+ غبر ولغات رار 2 7 رار مایک تجوز ليتل نظار رو ازرار دولس اتیا . كلور رر ازددت مزا نايل لح ةافونظ إلا زنند زراو اف علوا ةا: ES ان یول درکار تاما تمد کو مارک اك نم کر ادر ارز دوتر از ورا رع اہ اھا حش 2 اً ارالاس و مات اس ر اووراب لیکر لر ككل ولسا كر اذ افد موز را اذهوإ

 ىلا الاد ناما وع
 e اربا ی حلولا دم
 9 رار يو يوكل رولا ايو اکی

 لالا رایی
00 7 200 

 ياثلا ءزجلا - (1) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا

 لصوملا - ركز جاحلا ةسردم ۸/۹۲ ةطوطخملا مقر



٤ 

u 
39 

١11 

 3531 ا 3
x f! 8 . 8 

 4 مس سا |
 | منل ٣ x اسا سسس

eê. 7 
 .

1 

 یادو ل الا كلما اتا ديا ر ملال لع ۰ اال سا دپا ر
2 

 3 هلق
 0 هاو ومش EE ردات یا ندلاو رم ر 315 م نم حازمشاوب كا ا ارس الف لل عت م مرو ىرشو 01 م e 2 ھام 1 هک

me5  
 ایما تکه صال ن هتوفو التم فریش د هم 9سم ا اد ىف اع ابحر طمس عم DES ديم

 نوماس للكتاب ند اراما قس تبا امر سئانملاو نيمدنتلا
 "و هتدبرخو هل اعلن انو ماتم جاو هتم دينو ارم يمت هو فنيل رکو مابي

 دص عونمؤملا] ]اي دتل ر علا تير اناس ع زعلا ا ا ارس نا
 منن نالا ىواتفت يم دلت ابا شن میام یار ند شنا نارات
 لهشل مزن /افيطلازج خت دقه هس باد ناچ چدر ا انا ما

 چرخ هيف لغلق رتو هيتنلل ةادب نوک ىرەت اواو اس ام
 سلاو لسالا يب تلسفو باوسلا ناخا ألام مقوا  ناالو بالاس
 مالىڭ قول ا اعيرالا بها ذل'نابقفاراماع ةيبشم | هن تزل ال: ا
 ةمحئاصن اخ سا زد حاملا هيج لا چیز اع ہیبت قالار دما یاو حاسما
 ایج یا لاعب هيدرظنام هاو تال ئز یاو 5-5
 حو ىلع ةيطخلا تسرك علا ا الو لالو لحي 8

 ا تاس هلا: زکال وغ
 0 تنأو نط :لعزعإر هاص وكن اهني طرتشم دجلا ناب, لاو ملل يأ اهلا فرز
 ناكناوة سس ع هن معو نط نع نوک دد دما ی الکلام تاق ن دریل ی هل"
 مالتیو هم دکال دييبل لاغن لونلو هبا دن: هنا تارت | راد فنڈ : روا صو

Eتین تانا اتال هبا اس نو دهس ده ترق رع يات ا  

 نبل هدرا ساوه عال مسالا كاع لعلام ااو وج ورا وصلا د
 تاجو دوج ذم مان دايو ال رت :!ةابلوأ دعو اع قد املا الا وا فْ
 a ln ؛!ناملاف د دع حمدا دعالابو طبشلاى! أسحال نأ“ اسا 3

 مو دشر|ردلم و اا هنبعلا ةع يدنا ةعر قند وابا 3 ل ا

 4 5 000 م 2
5 

 e مس 1 ی e 5 3 8 مم i 0: 6 اد 42

A 2اا ۰ 7 ا ما ل ا يي يل 8 3 1 ر ميلا سك ىف تسلا“ لل 1 ي و فرا ب  n:ر  Aد 3 : هه لسن عمك 1 توب  Aا د ا اس دا سلما ۹ ر س 3  

 لوألا ءزجلا - (۲) ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا

 لصوملا - ركز جاحلا ةسردم 8/57 ةطوطخملا مقر



 30 ةَطوُطْخَمْلا رو

 اوان يعاود لفعل
 رس هير همن 1 00

SOAR 
 1 7 3 TE اکا ٤ رکا آيبزبالو هز الو اونلاو لخارتلاو لئاقالا
 8 E اع باكتا لاق مدت اكن انصاةسمخ طع نو نيزنال ةدح اولا ةضيرتل اول نعبر الا

 تڈ کر يلا ر تان مالانع اتال هيلع نار الادحأ صن ت نالو اشلاو لاعلم ترب ردم

 0 عمت مليا دب یا تدرا اذاني لرز اعطت بيست لدن دحاولاو ناوالاو

 3ك ا 0 EEE زاك لا فنسلا هدد هيسقن ههينوي

 : 0 ۲ "لسلة يان صامت بو ا ا امي نی رت بسلا علو
 ا ست تا انلازوا جرت لاذ رع لاح تدم ارتا اذه نارشراجنر | غلبت تمل ةنررنعم درا

 ۹ ةع ناكا ثوع لوال اتيا ةلسس ميوصصت عستناو يدب الأ هننحانتلاملانال عت ارم انتشار ١

 لی راکم ال جف نان ثوان ةستاإ مل حا تأ ةثرو نع نام“
 نع مهععب تاب تاو نيسيوأ تاوذاو وح اكنيق ايلا نب ارن ىلاثلان الحج

 ا الات اناج تاوخادمار عزن تاما ذا ا زكو يان ابلأ `
 ر شاعرن نال اوعربع ث راولانال اما ينال هنرارصحنال ناو ف يدا

 الا بيصن متنا نا ىلا ةلسم ل والا ةلسم يصن قاننتسال ار دق تلتخ اور سار و
 لاس زتو يرض تداوم نااف مقلد ب اإل اوهدلا دن ةلسيإعلرالا هةر

 .اهفبرتمايفابو صم هنا لر ال ای لزم نما مابا اہناہلکالار لرالا اسل
 نيؤاتلا بمن نورم« خا باشلار رش مو ايتو أ ةينانلاةلسلا صوم يآ
 دز ررحلا ةينارلا هركذ كلاش نو هببهنو لمس لب ناک ا تنو وا والا :
 بیچ نین ا ہائلاو ةعبس س ىلوالا تزيزعو یرخال عاما دحأ ت نيامبالناتخاو.
 نائءلوفو هد هعحارذ لصال ا 4 لثملاز م کدر تركت دكر نانا يلو ال نم نیلا تحال
 هناا ث ثارومي هروسا کت انو نيئشال تاوخاو هوحاكملوقلانابلاربغ قاتلا ك ١
 قی او 4 دیش رت ميلا عر اسهزسالا هنتوا امو لعزملاب ثاريم اح اروصتتو
 اا کان وناع ايل دپ فمات ال نابكالاو ارو

 : , ااصولا باهتلرا ىنابلاو رجلا ءولس چ نیول هر 6 عوز ةنمزيح لد
 : iS ا ا م یز ای « نوع تھک رج دھر 0 ش

 لن ذاا يطل

 رک بي
 ي

 چ

 ر
 م Sh کس” هیر لف چچا ناف عاملان

 رد

 رد کر چ اما دوا ا رفات رما فرع نا تا غ ڈاک
 3 ردن ثلا لانو

 ل7 راو في6 رن فلا

 ا ي ي ل اا ا

 ا

 لوألا ءزجلا - (7) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا

 - ركز جاحلا ةسردم 8/537 ةطوطخملا مقر
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 ملا مقر

 ياللا 3 رجب 0 - (۲) ةخسنلا نم لوألا ة

 لصوللا ركز جاحلا ةسردم 8/5 هةط



 يناثلا ءزجلا - (7) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا

 لصوملا ركز جاحلا ةسردم 6/580 ةطوطخملا مقر



 ةطوطختلا رو

 ر و
0 

 3 0 ل 5 7

 .ep ا اا او

 درزا الا ها اا موہ د اورعنا عدماد جا
 مرڪ و وولس و هيلع و ا ر

 اکر ییا نیلا و (هيتالملا جال ی زما ولاد راک
 قب انيايحاراسعمماباوؤعمج» هعضرود دحز د كارو يدها
 تک ةمالج « ةيوؤفوردلإ اضِهن هف لیسو ویو همر تا كرا د اد

 هلي ات و عال ام نرخ املا او نيمدقتل اب اکا
 دق فيتو ول جم رم ع کلو ہار رخو ر لے ناسم هل ضعسم 3
 بالا سان نادر وخاف نإ سو لف 8

 نع وو عض او یادوم

 یا و نا دقن ا بب اسد هو نيلل اووف لوصارم
 ناز ههتتا یا نا :نيدل املا ایسا ا

 وانتو هيراقل جر ہری دو اكافبطلا اب

 لعاب جحا الك او ا د دوك فهو دل
 كضمود مارصل ایل اخاذأ ال وام اعدت الو باول الباس

 IETS الط راد سلاو لصال لزب
 رم كلامو جفين يا ةمال مر زفرلابةڄرا ىهاذدملا یاب
 املاح مننا | لج جان اهيجوتلا جات امل اهيدرقلبب سالو ا دمحأو

 هم رطنم د هيراهو دب اكو دّيلوم هبجفلو هيرلزوملل اجزم دو

 علا نابل ینا لوحالو لکو مندن اتر سحرا ام
 لما رهو ےک هجر لعد رطخلا بيرك شرک
 ًاهنايركسل او هتف رر د ا ا
 اًدداصن :ولكن | هم طش دملا ناب ملا نیو هني صسل|قذو

 لوألا ءرجلا - (") ةخسنلا نم لوألا ةحفصلا

 لصوملا - تايجحلا ةسردم ۹/۲۸ ةطوطخملا مقر



 ةطوطخَمْلا روُص

 ار ير وقف طار وارا نتيا کو

 حافل انکو كي ا : ا وکر ا

 تدا رایو رالي

 دابق اهوزءاتسر وار قزال اب 64

 ف ا ¢
NORA ¢ 7 

OEEلاا وام  

 «هنغ مولا درلو 4

 لوألا ءزجلا - (*) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا
 لصوملا - تايجحلا ةسردم ۹/۲۸ ةطوطخملا مقر
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 ا راس
 اتمر ورس او رجل

 امم ر
 دعت امر او

EEمتولي ااغ أف ةئمع بک عاج 0 ا لاا 2 0 او اسان  
 و سج نود هل كن نمش 5

 ا 2 ر 2 :

 روص ةطوطخملا ةيفقو ة لا (۲) ةخسنل





 يرن سرا ربع 7
 کرولا يذلا ہک

 جاتحمل لا هلاجف

 ءيجؤت ىلإ جاهنملا هيِجْوَت :

 لولا ءزجلا



 یفکو مسخ و هللا



 ريفر

 يووتلا مامإلا ةبطخ سرور دا 8 03 2 يرمتلا سما ربع
 ھو ر و

 :ةبطخلا

 نالا ءداَدْعَألاِب ءاصْحإلا نع ُهُمَعِن تلح يذلا يارجل لا هلل دحل
 هك رو .

 0 ١ 4 32 5 5 3 هم

 هب فطل نم نيّدلا يف هقفتلل قفوملا ءداشرلا ليبَس ىلإ ياهلا ٍداَشْرإلاَو فطللاب

 .داَعْلا َنِم ٌةَراَاَو

: 3 8 
20 

 1 5 افَرَشَو التضف ُهَداَزَو لسو 0 1 0 00

 ئات هيف تَقِفْنَأ ام ىّلوأو تاعالا | لضفأ ْنِم ميلا لاغيشإلا نإ :ُدْعَب ام

 ٍِتاَرَصْنْحُمْلاَو ٍتاَطوُسْبَمْلا نم فييصتلا نم هللا ُمُهَمِحَر اَنَباَحْصَ E تاقوألا

 بتايا يذاع هللا ُهَمِحَر يعفارلا مسالا يبأ ماما (ُررَحُمْلا) ٍرصَتحُم نقتأو

 يلو نم هرو يشل ذم سهلا يت يف ةدلش بيرلا ٌريثك وهو

 باّحْصألا م انن ُهَحَّحَص ام ىلع صني ب نأ هللا 3 ُهَمِحر هفنصم َمَرَمْلا دقو يتابغرلا

 و ا

 نع زي رک ويجح يف نکل ا تاَبولْطَملا مها وأ مَهَأ نم َوُهَو ُهَمَرَْلا انب یفوو

 فطن وحن يف ٌةَراّصِتخا تيار سف رفا اإ ِرْصَعْلا لهَأ ٌرثكأ هِظفِح
 :تاَداَجَتْسُملا سئافنلا َنِمىَلاَعَت هلل ا َءاَش نإ ه هيل مص أَم عم ةظفج لهي وج

 ُحِضاَوَم اهيو تاَفوُدَْم لصألا يم يه ِلِئاَسَمْلا ضمَب يف دوي ىلع هيلا اهن
 ًءاَش نإ اًهاَرََس امك ينَهَدَمْلا يف راتحملا فالح ىَلَع ِرّرْحُمْلا يف اهر هريس

 فل ًاسِهوُت وأ بيِرَغ هظاقلأ نم ناك ا لاد اهو تاحضاو یاع هللا
 نيَو يرق نا اًهنيَو تاَح تاراي ةن ٌرصخأو حصو بارلا



 ه ْهْنَصمُمْلا َةَمْدَقُم ه5

 .تالاَحْلا ِعيِمَج يف يفالجعلا بتاَرَمَو «صنلاو نيقيرطلاو
 فالحل يوق إف «لاّرقألا وأ نوف نيف وُ أ ريل يف 0 9

 ا ةقدابخ ُديِدَّجْلاَف يبق لزق يفز ن

 .ةفالجخ ححاّرلاف اد لوق يِفَو لوقأ ثْيَحَو .ةفالجع حصألا ر رأ حيحصلاو

 يس و ر ات لیول لوق

 2 مثل ر

 َهلَوَأ يف لوقو اهن باَتكْلا ىَلَحُي ال نأ يف يِغَني لإ اًهُمُضَأ ةسيفن ُلئاَّسَم اهنِمَو

 يف ام ىَلَع اهرخنو وظف ةدايز نم ُهَتَدَحَو ام .ُمَلْعَأ هلل او ءاّهريعآ يِفَو تلق

 رّرَحُملا يف ان احم راكألا نم هتف ات اَذَكَو ءان َدْب الف اَهْدِمَتعاَف ررحُملا

 E ٍةَدَمَنْعُمْلا ثي دخلا بك ٠ ْنِم ُهَقَفَح ينإَف هديتعاف هلا بتک ني ِهِرْبَغَ

 اب وشو یتا نمت تشق اتر راسل وأ ٍةبساَنمِل لصفلا لئاسم ضعب

 مانيش اني افلح أل ين نرش حلات م يف وكي نأ مصمم اذه مت

 ءسئاقنلا َنِم هِيَ تن رشا ام عم ًايِهاَ ناك ولو فالج نم لَو ءالطأ ا ماكخألا

 رصحملا ا اذه ی قئاَقَدِل حرا ةَروص ىلع يضيطل مز يح يف تطرف

 ق ق احلا يفر ِرّرَحُمْلا ةر ْنَع لود ىف نكح ىلع يا هب يِدوُصَقُمَو

 ءان دب أل يي تايروُرضلا َنِم كلذ رثكأو كلذ وخنو ة ةلاسَمْلِل طرشوأ فرح وأ

 يل هب ٌعفتلا | ةلأشسأو «يوانيلساو يضيرفت هاو يدا ٍميرَكْلا هللا ىَلَعَو

 .*نيييْوَملا عيرحر ينا ْنَعَو «ينَع هت وضرَو نيلم رئاسلو

 هلصأ ققح ؛عوبطم وهو (جاهنملا قئاقد)ب همسو فيطل ءزح يف هل مت دقف ؛لاق امك وه (19)
 .مزح نبا رادو ةيكملا ةبتكملا هترشنو ءجْرلا دمحأ دايإ ذاتسألا هيلع قلعو

 ظافلأ يئاعم ةفرعم ىلإ جاتحا يي وغم باتك نم هللا همحر يورنلا مامإلا ةبطح انسبتقا #

 . هتلاجع يف اهتبثي م نقلملا نب ا نأ ثيح عوبطملا جاهنملا



 5 ريفر

 / 3 يرمنلا سر ارج
 یوو رل للا هنا

 نقَلمْلا نِ ٌرَمْع صفح وأ نيّدلا جارِ ةَمالَعْلا ُمِلاَعْلا ُماَمإلا خْبشلا لاق
A 

M2 5ا  

 :هلل ا ةمحو

 كلل هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .مهأ ام ىلع هركشأو معنأ ام ىلع هللا دمحأ

 . مركو فرشو هيلع هللا ىلص .مركملا لجبملا هلوسرو هدبع ًادمحم نأو .مظعألا

 يبأ نيدلا ييحم ةمالعلا جاهنمل يحرش نم غارفلا ميركلا هللا رس املف :ُدْعَبَو

 راد يف انبابحأ رئاس عم هايإو نيعمجو هحيرض رونو هحور هللا سدق يوونلا ايركز

 انباحصأ بتك ةصالخ نم هتوقو هللا لضفب هيف يل رسيتو ؛همركو هنمم «هتمارک

 هلكشم ّلحو «هلئاسم ريرقت نم همجح يف هريغ يف رسيت ال ام «نيرحأتملاو نيمدقتملا

 حتفو .هقلطم دييقتو «هلسرم حيحصتو «هلوقنم ريرحتو «هلمحب نايبو «هلضعمو

 نايبو «زيزعلا باتكلا تايآ ريسفت نم سئافن تامهمو «هبيرغو هتاغل نايبو «هلفقم

 «نيدلاو هقفلا لوصأ نم دعاوقو «فيعضلاو عوضوملاىلع هيبنتلاو «حيحصلا ثيدحلا

 .نيدلا موي ىلإ اهب هللا عفن نيرخخأتملا ىواتفو نيمدقتملا بئارغ نم ةمهم دئاوفو
 هتعجارم لهستل حيضوتلاك ًافيطل زج خسنت دق ةدايز عم هنم بحتنأ نأ تدرأ

 الو هيف لغوتلل ًايقرتو «هيقفلل ةيادب نوكيو هئرقمو هسردمل هلوانت برقيو «هئراقل

 .باوصلا فلاح اذإ الإ هيف عقو ام ىلع هبنأ الو «باتكلا لئاسم نع ابلاغ جرخأ

 يقاب قفاو امىلع هيبنتلل هتبهذ مث «زييمتلل ابلط ةرئادب حرشلاو لصألا نيب ٌتّلَصفو

 الو «فلأ (أ) دمحأو (م) كلامو (ح) ةفينح يبأ ةمالعف :موقرلاب ةعبرألا بهاذملا
 اصلاح ىلاعت هللا هلعج - جاهنيلا هْيِحْوَت ىلإ جاتحُملا ةلاَجَع - ب هبيقلتب سأب
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 فتصملا ةَمْدَعُم هم

 «نيملسملا نم هيف رظن نمو هئراقو هبتاكو هفلؤم هب عفنو ؛هيدل زوفلل ايجرم ههجول
 .ميظعلا يلعلا هلل اب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسحو

5 
 نا ل © س

 راصيخالا ِهْجَو ىَلَع ٍةَبطخلا بيرغ حرش

 ٍةَساّرك نم رثكأ يف لمعلا يف َوْهَو

 يليهسلا قرفو «هماعنإب ركشلاو هتافص ليمجب دومحنلا ىلع ءانثلا وه لل ُدْمَحْلا

 نأو هيف ّنَظ ال ملع نع ًارداص نوكي نأ هيف طرشي َدْمَحْلا نأب «حدملا نيبو هنيب

 نع نوكي دق ٌّحْدَمْلاَو «حدملا فالخب لامك تافص ةدومحلا تافصلا كلت نوكت

 هب ادم هنإف نآرقلاب ءادتقا هب أدبو .ام صقن اهيف ناك نإو ِةَنَسْحََتْسُم ةفصبو ر

 ٍدْمَحْلا يف ماللاو فلألاو . ياسو هلل ُدْمَحْلا لق هنو دمحم هيبنل ىلاعت هلوقلو

 هتافص عيمج قحتسيف تاذلل مسا هنأل ,هئامسأ رئاس نود هلل اب محلا نرو ؛مومعلل

 وه لا للا وه مظعألا مسالا نأ ىلع ِمْلِعْلا لهأ ٌرثكأو :يجيندنبلا لاق «ىنسحلا

 ٍداَوَجْلا ءلوقأ .هءايلوأ دعو اميف قداصلاوأ ٌّرّبلا قلاخ وأ فيطللا وأ رسما

 طبضلا يأ ءاصخإلا نع هناسحإ ُهُمَعِن ْتَمْظَع ءتَلَج.دوملا ريثكلا فيفختلاب

 «ةفأرلا فطللا يفطلاب هيلع ًايوجو ال هنم اتم معنملا نامل ءددع عمج داَدْعألا

 ُهَقْكَو ىنعم هدشرأ ردصم داشرإلاو «دبعلا يف ةعاطلا ةردق قلح وه ؛قفرلاو

 ضيقن دشرلا ِداَشّرلا «ناثؤيو ناركذي قيرطلا «ليبّسلا ؛قفوملا ءيِداَهْلا ؛هادهو

 هقفلا ذحأ ءهقفلل ,("7نالذخلا هسكعو ريخلا ليبس ليهست :قيفوتلا ؛قفَوُمْلا «يغلا

 َنيِلا وداع ىلع ْمالَسَو هلل دحل لق :َلَحَو وع هللا لاق ةيآلار ؛55 / لمدلا )۷٠(
 ةريره يبأ نع ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو :تلق . نوكري امأ ريح هلل أ قطا

 هجرحأ . [ ٌمَطقأ وهف هلل ٍدْمَحْلاب هيف أدي ال لاب يِ مالك لك :لاق اا يبنلا نع
 هب أدبي نأ بحتسي اميف اولات ام باب :بدألا باتك :فنصملا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا

 . حيحص هدانسإو (755174) ثيدحلا :مالكلا

 :رظني .ةَيصْعَمْلا َةَرْدق لح :نالدنلاو ؛دْبعلا يف ةَعاطلا ٍةَردُق لح :قيِْوَتلا :يوونلا لاق )۷١(
<< 



 ۹ فْنَصُمْلا ةَمَدَقُم

 عْلْبأ دبع عمج دالا ماكحألا نم انل هللا هعرش ام «نيّدلا يف ءًاعيشف اعيش

 دومحما ضعب نأل ؛لامجإلا ةهجولع هيلإ دماحلا مومع ةبسن دارملاو «هاهنأ يأ ءِدَمَح

 دّمعأ ُهَلَمشَأَو هاغأ فاكزأو .دقأ ُكَلَمْكَأَو ءاهرصح رّوصتُي ال معنلا وهو هيلع

 ردصم وه هلإلاو هَدْخَو) هلوقو «دوبعملا وه ةغللا يف ءةلإلاَو «نيبأو ملعأ ُدَهْشَأَو
 :ليقو ؛ماسقنالا نع يلاعلا دحوتملا ُدِحاَوْلَا ءادرفتم يأ لاح لا ىلع بصن عضوم يف

 ادمح انيبن يمس ُةَلوُسَرَوُهدْبع ًادّمَحُم ذأ ُدَهْضَأَو «راتسلا نالا هل لثم ال يذلا
 عباتتل :ليقو ؛هثعب نم رابحأ غلبي يذلا وه لوسرلا .ةدومحملا هلاصح ةرثكل يلي

 يبنلا فالخب غيلبتلاو لمعلل هيلإ يحوأ يذلا هنإف «يبنلا نم ٌصنخأ وهو ؛هيلإ يحولا

 ُناَحْحُمْلا ءصولخلا وهو ةوفصلا نم ءىَفَطْصُمْلا طقف لمعلل هيلإ يحوُأ يذلا هنإف

 نأ :ةنسلا لهأ بهذمو «تاقولحملا لضفأ مدلل ٌةالّصلا وُيَلَع رهف ُرْييَحُم هلصأ

 ةنورقم ةمحر هللا نم ةالصلا «ةلزتعملل فالح ةكئالملا عون نم لضفأ يناسنإلا عونلا

 .هدنع يأ بدل یاعدو عرضت يمدآلا نمو «رافغتسا ةكئالملا نمو «ميظعتب

 ثيداحألل اهب أدبو «ةالصلاو دمحلا رهو قبس ام دعب اّمأ يأ ُدْعَب اّمَأ

 نوثالثو نانثإ هنع هاور ءاههبشو هبطح يف اهلوقي ناك هيي هللا لوسر نأ ةحيحصلا

 بيوصت نأ يل ودبي امىلعو .؟5ص:جاهنملا قئاقدو ۷4ص ١ج:بذهملا حرش عرمجما

 امك ؛دبعلا يف ةعاطلا ةردق قلخ وه :قفرلا دع ذإ «نايبلا ف حضاو هللا همحر نقلملا نبا

 «قلخلاب قلعتم قفرلاف «نالذخلا هسكعو ريخلا ليبس ليهست :قيفوتلا فرع مث .مدقت
 ردقلاو ءاضقلا ةرئاد ريغ يف ناسنإلا لامعأو «لمعلا قلعتم قيفوتلاو «مدقت ام هيف حصيف

 َنيِذَلاَو:ىلاعت لاق هل بابسألا بهت نأ ءاهب هل لحو زع هللا قيفوتو «هسفن نم ةراتخم

 هل رسيتت نأب ءدبعلل ريخلا ليبس ليهستف [13/تربكسلا ] انيس ْمُهنيِدِهَنَل انيف اوُدَهاَح
 نالذخلا ال ةَّدشلا هلباقي يذلا قفرلا ريغ وهو قيفوتلا وه لجو رع هللا نم بابسألا

 /نارمع لآ] مكر صني يذلا اذ ْنَمُف مكد ناره :ىلاعت لاق «قيفوتلا لباقي يذلا
 ره قيفوتلاو ءدبعلا يف ةعاطلا ىلع ةردقلا قلح وه قفرلاف «قفرلا ريغ قيفوتلاف ٠

 .ملعأ هلل او ريخلا ليبس ليهستوه نقلملا نبا لاق امكوأ ريخلا يف دبعلل بابسألا ةئيهت



 نب ٌبسعك وأ ةدعاس نب سق وأ ءدواد :لارقأ ةسمخ اهب يدتبملا يفو :©"””ًيباحص

 لادلا مض هجوأ ةعبرأ اهطبض يلو ."””نابحس وأ «ناطحق نب ٌبّرعي وأ «يؤل

 :ليق وأ «سنحلل هيف ماللاو فلألا معلا ءاهبصن اهبصن اذكو ةلّزنم اهعفر وأ اهحتفو

 هيف لخدي ىتح مومعلا دارأ ول ذإ ضيعبتلا ىلع ةلادلا ْنِم لاخدإ َنْسَح اذهلو «دهعلل

 لضفأ نوكي ذئنيح هنأل ءافوخد نسي + مل هعيدقت نم دبال امم هريغو ىلاعت هللا ت ةفرعم

 فيصلا «سئافنلا تاقوألا ي أ «تاقؤألا سئاقن جارحإلا «قافتإلا «تاعاطلا

 اذإ :جاجزلا لاقو .دعب ءيش نم نكي امهم اهانعم دعب امأ :هيوبيس لاف :حتفلا يف لاق (۷۲)

 نايتإلا حصي ال هنأ ملعا مث .ُدْعَب اّمأ :لاق «هريغب يتأي نأ دارأف ءثيدح ف لجرلا ناك

 بدنيو «نساحمو دماحمم مالكلا حاتتنا يق اهب ناينإلا نسحتسيو «مالكلا لوأ يف اهب

 ليمحلا ركذلا هللا هركذو هدهشت دعب يي لوسرلا لعفل تابتاكلاو بطلا يف اهب نايتإلا
 ولو لوسرلا لعف امأ .(47)ثيدحلا :يراحبلا حيحص حرش يرابلا حتف :رظني ؛دمحلاب

 نسبا ثيدح اهرخآ ثيداحأ ةتس هيف دنسأو ةعمحلا باتك يف باب هل يراحبلا دّمع دقف

 اطعم لح سلخ رع اكو ملا لي يبن َدَعَص ] :لاق امهنع هللا يضر سابع
 :لاَق من لع یاو هلا دَمَحف قم بصب سر بص ذق ويك ىلع فحل

 کیو ن وعي رامنألا ني يح اَذَه نف :ُدْعَب اأ ؛لاق م .هبلإ ارياف َىَلِإ نسانلا اها

 ءادَحأ هيف مقي وأ ١ دخأ هيف ذي ذأ عشا حم أن اش وْ .ُسانلا

 ثيدحلا هنم رظنيو ؛(۹۲۷) ثيدحلا :[ مهس ْنَع ْرَواَجَْيَو ْمهِنِْحُم ن لبي
 تأرق :لاق ةورع نب ماشه نع هدنسب فنصملا يف ةبيش يبأ نبا جرخأ )4۲۷-۹۲٥(.

 :بتكي لحرلا يف باب :بدألا باتكةُدْعَب امَأ :لاق ةصق تضقنا املك ب ينلا لئاسر

 ,(5 5447و ؟ هرمث4) صنلا :دعب امأ

 يناربطلا هاور ؛ككا دواد :ليقف ؛اهلاق نم لوأ يف فلتحاو :حتفلا يف رجح نبا لاق (77)

 ديمح نب دبع ىورو ؛فعض هدانسإ يلو يرعشألاىسوم يبأ ثيدح نم ًاعوفرم
 نم لوأ :ليقو ...دواد هيطعأ يذلا باطخلا لصف اهنأ افوقوم يعشلا نع يناربطلاو

 نس برعي اهاق نم لوأ :ليقو .كلام بئارغ يف هاور دنسب ئطقرادلا هاور بوقعي اهات

 نب ركب يبأ قيرط نم يناسغلا دمحأ وبأ يضاقلا هجرحأ يول نب بعك :ليقو «ناطحق

 هبشأ لوألاو ؛ةدعاس نسب سيق ليقو ؛لئاونب نابحس ليقو .فيعض دنسب نمحر لادبع
 .يراخبلا حيحص حرش يف ةعمحلا باتک نم 017-214 ص ۲ج :هنم رظني



 1 ٍفنَصُمْلا ٌةَمْدَقُم

 :اهدحأ ؛لاوقأ ةثالث ىلع بتكلا فص نم لوا يف ءاملعلا فلتحاو ءزييمتلا

 طوُسْبَمْلا :ةَبوُرُع يبأ نب دعس :اهنلاث :حيبص نب عيبرلا :اهيناث «جيرج نب كلملادبع

 راصتخالا نم قتشم «هانعم رثكو هظفل لق ام ٌرّصَتْخُمْلا :هانعم رثكو هظفل رثك ام

 يعفارلا «"ىّمتمْلا بذهملا ُرّوَحُمْلا ئاكحإ ىيشلا ناقتإ ٌدضلاو .زاجيإلا وهو

 نيرشعو عبرأ وأ نيرشعو ثالث ةنس تام هنإو ءلصألا يف ةرصتخم هتمجرت انركذ دق

 ؛ٌَدْمُعْلا .هنم ةَرملا يهو ةقيقحت عمج «تاَقيِقْحَتْلَا 2" *0ةنس نيتسو فين نع ةئامتسو

 ,ىَلْوَأ ءازامب ماكحألا يف لمعتسا مث «قيرطلا ةغللا يف «ُبَهْدَمْلا هيلع دمتعي ام

 مضو هلوأ حتفب «صني ءاهنوكسب ةبغر عمج نيغلا حتفب «تاّبَعَرلا ءباحصألا يأ

 ام حيجرت مازتلاو رظن امهنم ىوعدلا هذه يفو اهفيفختو ءافلا ديدشتب ءىَفَوَو «هيناث

 فلمن وخن يف .حيجرتلا كرادم نم ةاورلا ةرثك نإف هيف بّنَع ال رثكألا هيلع

 ةفلثم هنون فصنلاو .ةدايزلاىلإ جاتحا مث ءراصتخالا ةلاح كلذ دارأ هلعل ِهِمْجَح

 اذك ؛ةنِم ّرّصْخَأَو حّضْؤوَأب :هلوقو .هلوأ حتفو ءاي ةدايزب ؛فْيرعَت ةعبار ةغل هبفو

 يعفاشلا مامإلل «ٌلاَوُقأْلا .كورتملا ىلع لحدت امنإ يهو ذوخأملا ىلع ءابلا لحدأ

 فنصم يف اذه اننامز ىلإ مهتعمج دقو هباحصأل ُهُجْوَأْلاَو فط سيرذإ نب دمحم
 ةدئاف نايبب كلذ تحضوأ دقو «هبهذم ةياكح يف مهفالتخا قرطو "د رفنم

 هيف بهذي يذلا ناكملل مسا هنأل ءاهنع (بَهَدَمْلاِدِب ربعو «هنم هعجارف هحالطصا

 ره له يأ .يفالخلا ْبِتاَرَم ءيونعملا باهذلا هيف لصح يذلا قيرطلل ريعتساو

 :جاهنملا قئاقد .ىقنملا ىفّصملا (بْذهملا» لاقو .نقتملا بذهملا (ُرَّرَحملا) :يوونلا لاق (74)

 . ٦۲س

 رينملا ردبلا) هباتك ردص يف ةمجرت هللا همحر يعفارلا مامإلل هللا همحر فنصلا رّرح دقل (؟75)

 نمز نم ةيعفاشلا ءاملعل هيف محرت مِسَمْدَمْلا ِةَلَمَح ِتاَقَبَط يف ْبِّمَدُملا ُدْقَعل) ب همسو ١۷ر

 نم هيف دافتساو ءةمجرت فلأو ةئامعبس هيف (ه١۷۷) ةنس ىلإ هللا همحر يعفاشلا مامإلا

 ه.!.اهنم نسحأ راص ىتح هبذهو هررحو هيف دازو يكبسلاو ريثك نباو يرتسألا تاقبط

 ۸٦-۸۷. ص :ةفحتلا ةمدقمو 51١-257 ص :ءايلوألا تاقبط ةمدقم : رظني
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 ثوحو يكحو ءاهحتفو اهرسكى كحو ءانلا مضب ثِيَح واو وأ كسامتم

 .مامإلا ىلإ هنأل هعفر اذإ ءيشلا صن نم صوصنلا يأ ؛صنلا ءكلذك

 «رصع يعفاشلا هفنص ام ُديِدَجْلا ءلصألا يف هتحضوأ ُجَرَحُمْلا ُلوَقْل

 عيمج ّيعفاشلا ريغ :قادصلا باتك ءانثأ يف يدرواملا لاق «دادغبب هفنص ام ٌعيِدَقْلاَف

 دقو «عحضاوم دازو هنم ٌمضارم ىلع برض هنإف قادصلا الإ ديدحلا يف ةميدقلا هبتك

 درفأ دق مهم هنإف هعجارف ميدقلا ىلع هيف ىتفي امو امهتاور لصألا يف تحضوأ
 عطقف هليلد روهظل هيلإىدأ مهداهتجا نأىلع لومحم هب باحصألا ءاتفإو «فينصتلاب

 امك يأ ةَّبَساَُمْلل الصف ُتْمَدَق اًَمبْوَو :هلوق ءبّذهملا حرش,يف فنصملا هلاق امك

 يف :هلوق ءازحجلا ىلع ُهَمَدَقُرّرَحُمْلاَو ُهَرخَأ هنإف تئاوفلاو راصحإلا باب يف لعف
 بتارمو ؛هتحص نايب لمهمو ؛هظافلأ يفخو ؛هقئاقدل يأ ِرّرَحُمْلِل حْرشلا ىَنْعَم

 ءيِهاَوْلا طاقساإلا ةمجعملا لاذلاب ُفَدَحْلا كلذ ريغو ؛هفالح لحمو ؛هفالخ

 باب نم ةملكلا هب دارملا ففْرَحْلا ءاهنوكسو نيعلا حتف اهيف زوجي ام «َعَم ءطقاسلا

 ره ميركلا ءاهنع ةحودنم وأ ىنغ ال يأ ءان ذبل لكلا ىلع ءزملا مسا قالطإ

 نم ةءاربلاو ىلاعت هللا ىلإ رمألا ذر ضيوفتلا لاوقأ ءيلعلا وأ وفعلا وأ ءلضفتملا
 مو مهعيمج وأ مهيقاب يأ نيملسملا ُرِئاَس ايضلا د لا هب الإ ةوقلاو لوحلا

 .يرت نباو يقيلاوحلا هقفاو دقف يناثلاب يرهوجلا درفني
 همر فنصملا َدِلوم نأ ملعاف ؛راصتخالا هجو ىلع ةبطخلا حرش نم انغرف اذإو

 تس ةنس اهب تامو ةئامتسو نيثالثو ىدحإ ةنس قشمد ىرق نم ةيرق ىونب هللا

 ةمالعلا م «هنم ر ار لع یل داوا نک ا ترك د «نيعبسو
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 ةزاهطلا بانك

 ٌحاّبَتْسُي ام ٌلْعِف عرشلا يفو «ةقاظنلا ةغلل ا يق ا محلا هلصأ : ٠؛ب الا

 داهتجالاو هايملا باب كلذ دعب لوقي نأ فنصملل يغبتي ناكو 0 ”ةدلّصلا وب

 .عاونألا نم هريغل مجرت امك اهنم ًاعون دارأو ةماع ةراهطلا نأل «يناوألاو

 يناَوألاَو ٍداَهِتْجِإلاَو ٍداّيِملا باب

 كريتلل اهب أدب "ار وُهَط ٌءاَم ءامسلا نِ ارنا :ىَلاَعَت هللا َلاَق

 كلذ فذحو ريح وأ ةيآب باوبألا حاتتفا يعفاشلل اعبت رّرَحُمْلا ةداعو «ةبسانمللو

 .فنصملا

 نبا هلقن امك ثدحلا يف عامجإلل ْوَلْطُم ٌءاَم سّجْنلاَو ٍِثَدَحْلا عْفَدِل طرشي

 ٍثَدَح عفر يه :ءاهقفلا حالطصا يقو «ساندألا نع ةهارتلاو ةفاظنلا :ةغللا يف ةَراَهّطلا (۷۷)

 مسميتلا يأ :امهانعم يف :لوقلاو :امهتروص ىلعو ءامهانعم يفام وأ سجن ةلازإو

 وه ءادتبالاف ؛ءادتبالا ال ننسلا نم اهريغو ءوضولا ديدحتو «ةعمجلاك ةنونسملا لاسغألاو

 حرش عومجلا فو ١۳ص :قئاقدلا يف يوونلا هلاق - سجن ةلازإو ثدح عفرب دارملا

 . ۷۹ص ۱ ج :بذهملا

 ET EPS :هللا همحر يعفاشلا لاق .4۸ / ناقرفلا (۷۸)

 دنع ًالرقعم ناكو ءاملاب َلْسمْلا نأ ؛ةيآلا هده قب هاا مث فانا رکی املا لغ
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 . ٣ص ٠ج :مألا .ًاماع ءاما



 يناَوَألاَو ٍداَيِتْجالاَو هاّيمْلا باب :ِةَراَهَطلا بات "4

 يف يبارعألا لوب ىلع ءام نم بونذ بصب رمألا وهو سجنلا يف صنللو ؛ردنملا
 يأ وهو «تانونسملاو تدخلا مئاد ةراهط 5 ًاضيأ عاملا طرشيو :تلق "دما

 ركذي ال هنإف «هوحنو درولا ءام فالج يأ ق الب ءام مسا هيلع عَ ام «قلطملا ءاملا

 7 ءال مسا الط خش اربع طز الع ىتنش زيتا ا يقم آلا

> 
 هب لصتم يأ < طو يلو كم رك ذو شمل ند ل إو

 يشر راک راكي رخ ا كو هر فرقو رق يف نو نوح س
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 رضي :يناشلاو ءءاملا مسا قالطإ هب لوزي ال هنأل ءرهظألا يف هيف حرط مبارعب وأ
 ط5 رضي الف ؛ءاملا عم وه يذلا بارتلا | امأ .هنع ىنغتسم. هريغتل

 هواتف ؛ِدجْسَمْلا يف لاب ؛يباَرَ عَ مق :لاق ة ةريره ابأ نأ ؛دوعسم نب ةبتع نع ؛ثيدحلا (۷۹)

 نيم ابو وأ- ءاَم ن الحس هليل وُفيِرَهَ ؛هرعَد 7: يبا هَل لاق نانا

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هحرخأ .[َنيرسَعُم اون ملو «َنيرسْيم مكعب امنا -ءام
 نب سنأ نع )۲۲١( ثيدحلاو (*70) ثيدحلا :لوبلا ىلع ءالا بص باب :ءرضرلا
 نب سنأ نع ؛لوبلا لسغ بوحو باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .كلام
 ضرألا باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو )585/٠٠١(. ثيدحلا :كلام

 . مهريغو «يمرادلاو ؛هجام نباو ؛يذمزتلا هاورو )۳۸١(. ثيدحلا :لوبلا اهبيصي
 مسا قالطإ هيلع ىقبي اس دويقلا نم نأل ؛قلطم رخ يآ میت الب) هلوقب ديري :تلق (۸۰)

 :درولا ءامك هديق نع هحرخيو عاملا مسا قالطإ ىلإ فيض 3 اسف ؛ًالثم رعبلا ءامك عاملا

 معن :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك دهع مالب ءاح ام وأ نقاد ءامك" ؛ه ةفص وه امو
 ؛قلطملا ٌريغ كاملا :لوقي نأ لوألا ناكف .حضاو وهو ؛يملا هب ديري [ َءاَمْلا سَ اإ
 . ملعأ هللا هل ار .مسالا يف قالطإلا نع هجرخي مزال وليقب يقم يذلا ره قلطلا ريغو

 ذاقو هوِرْيَغَو رطب ءاَم ٌرِهاَط ءا لَك أ ىَلَع لدي «نآزقلا ٌرِهاَظ :هظ يعفاشلا لاق )۸١(
 ١ ج :مألا ؛فرعأ ال رم هداتسإ يف نآرقلا رهاظ قئاري ثيدح ي ينلا نع يور
 اب :لاقف هيي هلا َلَوُسَر لر لاس :لاق هج ةريره يبأ نع ؛ثيدحلا :تلق .٣ص

 ئْظِطَع هب انأضوت نإف املا نم لياقلا انعم ٌلِمْسَنَو نحيا بكر انإ هللا َلْوُسَر
 ةفرعم ين .[ هيم للا هوا ُروُهّطلا ره ] :4 هللا لوسر لاقف ؟رحبلا ءاممًاَضَونْفَ
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 .حصألا يف روهطب سيل ىملاب ريغتملا :ٌعْرَف
 لاقو PO ادعت ET كمل ةركيو

 بهذلا الإ عبطنم ءانإ يف راح تقو یف راح رطقب هرکی امنإو «هکر ت لوألا :يلجعلا

 «ةدفتساف ييوحلا نع هلكشم يف حالصلا نبا هاكح ءامهيف اهارجأ نم مهنمو ةضفلاو

 نأ :رهاظلاو «هريغ دجي ملاذإ هلامعتسا بجي دقو «هيف طرشي ال دصقلا نأ :حصألاو

 GEN ودا حيو E لزأ عادي وقرا وعلا

 يلع نب نيسحلا نب دصمحأ -يقهيبلا لاق :(۲) ثيدحلا 7١ص ٠ج :راثآلاو ننسلا

 ديعس مسا يف عقو فالتخال «نيحيحصلا يف ملسمو يراحبلا هحرخي مل امنإو :يقهيبلا

 يل لاقو .هفرعأ ال نم هدانسإ يف :يعفاشلا لاق كلذلو .ةدرب يبأنب ةريغملاو ةملس نب
 دواد وبأ هحرأو (أاطرملا) سنأ نب كلام هٌعّدوُأو ةقث هدانسإ ماقأ يذلا نأ الإ :ننسلا

 ىسيع وبأ لاق :تلق .(۲) ثيدحلا : ص ١ ج :يقييبلل ىربكلا ننسلا (ننسلا فر

 ثيدح وه :لاقف ثيدحلا اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تلأس :يذمزلا

 (87) ثيدحلا :دواد يبأ ننسو (15) ثيدحلا :يذمزالا ننس :ًاضيأ رظني .حيحص
 .۲۲ص ١ ج )١7(: ثيدحلا :كلام مامإلا أطومو

 نب رمع نع :لوألا ةه هللا لوسرل ثيداحأ ةثالئب ةلأسملا هذه يف ءاملعلا جت (۸۲)

 ن ناکاو ع ضصربلا ترو نإ سسس ءاَملاب اوليمتفت ال ] :لاق هيض باطخلا

E TS[صّرَبْلا ترو ُهنِإ ] :لاقو ؛سمشملا ءاملاب . 

 .[صَرلا ثِرْوُي ُهنإف ُاَريَمُح اي يلع ال ] :ًاعوفرم ىوري ام :ثلاار
 ةفحت يو .۳۹ص ۱ج :حيحص دنسب نتسلا يف ئطقاردلا هاور :لوألا صنلا ام

 بصصن يف يعليزلا لاق كلذكو .حيحص هدانسإ :نقلملا نبا لاق ؛جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحما

 نأل ؛شايع نب ليعامساب ُهّلِعأ نم لوق دريو :لاق :١٠ص ١ ج :ةيادملا ثيداحأل ةيارلا
 ا لم ناهيك لأ نت انآ حيعتم نييماشلا نع شايع نب ليعامسإ ةياور

 نب ناسح ةمجرت يف تاقثلا ف ثيدحلا ىور نابح نبا نأل ؛كلذك سياف ءالرهجب

 ريبحلا صيخلت رظني .ءيشب هلعي ملو صيحلتلا ف رجح نبا هركذو :تلق .ىهتنإ .رهزأ
 .كيطرمعىلع فرقرمو دانسإلا حيحص لوألا صنلاف .74ص١ج :ينالقسعلا رجح نبال

 ةَقَدّص نع ىيحي نب ميهاربإ نع يعفاشلا ةياورب رمع نع رباج نع :يناثلا ُصنلا ام
 ين يقهيبلا لاق :ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق .ةقدص فعضل فيعض رهف «كلملادبع نب
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 يناَوألاَو داَهيْجالاَر هاما ُباَب :ةراهْطلا باك 1

 :َلبِق .ثدحلا يف يأ ةَراَهَطلا ضْرف يف ُلَمْعَبسُمْلاَو «قافتالاب هوركم ريغ كربلاو
 هنأ :ميدقلاو «ةدابعلا :ليقو « هب ضرفلا يّدأتل ديِدَجْلا يف ٍروُهْط ُرْيَغ اهلفتو

 ريغ يأ ماَهِلْفَتَو :َلْبِق) هلوقو ءهوحنو لوتقلاك راركتلا ررهط ةظفل ءاضتقال روهط
 هلوق نم ذحؤيو «هب ضرسفلا يدأت مدعل ؛عنملا :حصألاو «هب ةدابعلا يّدَأَتِل روهط

 ٌروُمَطَف نيف َعّلَف عج انإَف .حصألا وهو ثبخلا يف لمعتسي ال هنأ (ِروُهَط ُرْيَغ)
 .““لوزي ال لامعتسالا فصو نأل ءال :يناثلاو “”ىلوأو ٌسجنلاك «ّحّصألا يف

 ىربكلا ننسلا رظني :تلق ؛امهريغو نيعم نباو دمحأ هفعض :لسعلا ةاكز باب هننس

 نب ةقدص وهو ([۸٤١۷]م) ثيدحللا :لسعلا يف درو ام باب ؛ةاكزلا باتك :يقهيبلل

 ام ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةجحب سيل امهالكو .لوألا صدلا هدضعيو .نيمسلا هلل ادبع

 . عفرلا مكح اذمعأي مل

 ن هلي هللا لوسرل ٌءام تنخسأ :تلاق ؛ه# ةشئاع نع هصنف :ثلالا صنلا ام

 قرط سمح هلق :ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق .ثيدحلا :يل لاقف «هب لستغيل سمشلا

 يف نقلملا نبا لاق .١1؟ص ١ ج :هنم رظني :حصي ال سماخلاو ةعوضرم اهنم عبرأ

 .[ ٌءارّيْمُح اي يِلَمفَت ال ] ثيدح يأ هعضول لب هفعضل رئاسلا ثيدحلا تكر تو :ةفحتلا

 .(5) صتلا ١ ص٤1 ١ ج :رظني

 ريغ يهو ؛ةيهيزنتلا ةهاركلاىلع لمحيو هج رمعىلع فرقوم حيحص لوألا صنلاف
 هركأ الو :ك5 يعفاشلا لاق «بطلاو ةحصلا لجأ نم ةهارك يهو .ةيعرشلا ةهاركلا

 . ۳ص ١ ج :مألا :بطلا ةهحج نم الإ سمشملا ءاملا

 نم دشأ ةساجنلا نأل ءةلاح ال روهط هنإف نيتلق غلب اذإ ؛سجنلا نم ىلؤأ لمعتسملا يأ عملا

 ؛ةلاح ال ًاروهط راص «هب ريغت ؛نيقلق غلب ىتح عمج ول سجنملا ءاملاو ؛لامعتسالا

 . كلذ يث هنم ىلوأ لمعتسملاف

 ضارغألو «رهطتلا ضارغأل «لمعتسملا ءاملا نوعمجي اوناك مهنأ :ن#طةباحصلا نع دهعُي مل 5
 فط رباج ضرم ثيدح نم هلامعتسا نيحيحصلا يف ءاج نكلو .رذقتسم هنأل ءبرشلا

 نم لع بصر اضف هِضْرَم يف ارباح داع هي هنآ ]:هبفر :هلل ا لوسر هداع ذإ
 لب ءايناث لامعتسالل ةلمعتسملا هايملا اوعمجي مل مههايم ةلق عم ةباحصلا ناكو .[ هئوضو

 ردكدملا نب دمحم نع :حيحصلا يف جّرخم هنإف رباح ضرم ثيدح امأ .مميتلا ىلإ اولقتنا

 ءرضوب اعدف ؛ضيرم انأو كلو هللا لوسر يلع لسد ] :لاق هيض ارباح تعم“ :لاق
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 ۷ل. يناوألاو داهيجإلار املا باب :ةراهطلا باك

 ْمَل نيل ُءاَمْلا عَ اذ ] :ي هلرقل سجن ِتاَقالُمب ءاَمْلا الف سُجنت الو

 .سجنف ءاريدقت وأ ًاَّسِح يأ ريع ناف «***ظافحلا هححص ع ْثَبَحْلا ليي

 سجدت نيققحلا دنع حصألاو «عيمجلا ةساحن بهذملا رهاظف هضعب ريغت نإف «عامجإلاب

 الإو سجنف نيتلق نود ناك نإف هيف ةدماج ةساجنك يقابلا عم ريصيو ءطقف ريغتما

 لوألا فو “”ةساجنلا ةلع لاوزل رهط ءاّمب وأ ,هيسفنب ُةُرْيْغَت لار كاف ءرهاطف

 تارا يل اَمْنِإ هللا َلوُسَر اَي :ُتلَقَف | تقفأق يرض نِم يلع حضن من ؛ًاَضْوَت

 :تارحخألا ثاريم باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ضْئاَرَمْلا ةيآ تلتف

 ثيدحلا :ةلالكلا ثاريم باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف ملسمو (3745) ثيدحلا

” 

 نع لكس هي هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا (85)

 غلب اذإ] : هللا لوسر لاقف ؛باودلاو عابسلا نم هبوني امو ءةالفلا ضرأب ُنوكي ءالا

 لاق :ظافحلا هححص :هلوق امأ .حيحص هدانسإ ثيدح [ تبعا ليي ْمَل نيل هاَملا

 نباو ؛ةميزخ نبا هحححصو ؛ةعبرألا هاور )٠١(: ثيدحلا ١ ج :ةفحتلا يف هللا همحر

 ثيدحلا :دواد يبأ ننس يفف :ةعبرألا امأ :تلق .مكاحلاو يواحطلاو ؛هدنم نباو «نابح

 :هحام نبا ننسو ١۱۷ص ج :يئاسنلا ننسو (119/) ثيدحلا :يدمرتلا نتسو (77)
 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ؛(۸٥٤) ثيدحلا :مكاحلا كردتسمو )2١7(. ثيدحلا

 .هاجرخي ملو «هتاور عيمجي اعيمج اجتحا دقف ؛نيحخخيشلا طرش

 ريكفتلا تارورض نم طانملا قيقحتو .ةلعلا ثحابم نم سيلو «طانملا ثحابم نم ءاملا ريت (687)

 لازنإ يف هقفلا ةكلم نّرَكَت ثحابم اهنأل «هيقفلا دنع -يطابنتسالا يأ - يكاردإلا

 زيح يف ًاموهفم هفصرب يعرشلا مكحلا ةلالد وأ ءهعقاو ىلع يعرشلا باطخلا ةلالد
 تافتلالا يغبني ٌرومأ هذهو .ةدابعلا دصقب ةعاطلا وأ ءاضقلاو مكحلا يف لمعلاو ةسراممل

 ثحبيملا اذه اهنمو ؛هشحابم يف هللا همحر يعفاشلا مامإلا دجتف «ملعلا بالط نم اهيلإ

 «حوضوب ةروصلا هدنعىلجتت :مألا هباتك يف (سجنيال يذلاو سجني يذلا ءاملا) موسوم
 دارم مث يعرشلا صنلاو يوغللا صنلل يعوضوملا ريسفتلا ةلالدب عقاولا عم لماعتي هنأل

 بلاط لماعتي مل امف ؛هابتنإلا ىجريف .مهثحابم نم ءاهقفلا دصقو «مهفارعأ يل سانل
 درت اذكهو .يهنفلا كاردإلا ةكلم هيدل نركتت ال باطخلا ةلالد ريسفتل عقارلا عم ملعلا

 ةيعوضرملا ةيحانلاو «مقاولاىلع ةيعرشلا لئالدلا نيب زييمتلا يف هقفلا ثحابم نم لئاسمل

 باطخلا ةلالدل زييمت يهقفلا كاردإلاو «زييمتلا كاردإلاو ؛لمعلاو مهفلا دصقب اهثحب ف
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 يِناَوألاَو داهتجإلاو ِداَيِمْلا باب :ِةَراَهْطلا باك 1۸

 هيفو «دعي مل يذلاك وأ ؛لزي مل يذلاك ؛دئاعلا لئازلا نأ ىلإ عجار فالخلاو «ةحو

 رهاظلا نأل ألف ؛َناَرَفْعَرَو كسب وأ ءاقرفم باكلا ياهم تفضل زك ذوو

EON ATE EO 
 لحو «رييغتلا لاوزل رهطي :يناثلاو «رييغتلا زتسيف ناردكم امهنأل ءرُهظألا يف ٌصجَو

 ثيدحلا موهفمل ةاَقالُمْلاِبْسْجَنَي اَمُهتوُدَو ءءافصلا نود ةرودكلا لاح يف فالخلا
 هلوقو ؛ةساجنلل ةعفاد ةبلغلا نأل ٌروُهَطَف ؛هب ٌريغت الو ءاَمب اَمُهَعَلَب نإ «فلاّسلا

 هنأل ْنُهْطَي مل ِهاَمُهْغلبَي ْمَلف ٍروُهَط داراب رثوك ْوْلَق « *”تاعئامل جرخي (ءاَمْلاب)

 ةرهطف ءاملا هيلع درو سجن هنأل ءٌروُهَط ال ٌرهاط :َليِقَو ءةساجن هيفو ليلق ءام

 .سجنلا بوثلاك

 مو رثكي اذإ هريغو ءام يأ اعْئاَم سَ الق ٌلِئاَس اهل مد ال يه ىشتسُيَو

 هسجتت :يناثلاو «*"زارتحالا رسعو ةقشملل ِروُهْشَمْلا ىّلَع «*حرطت ملو هريغت

 زارحالا رسعل فرط کرد ال سجن :لوق يف اذكو «تاتيملا رئاس ىلع ًاسايق

 .عقاولا يف بحاولا مهفو عقارلا مهف ةقيرطب «عقاولا ىلع يهقفلا

 .تاعئاملل حرش :(۳) ةخسن ْف (#)

 .حرطت ملو هريغتو رثكت مل اذإ :(۳) ةححسن يف (©)
 ؛اههبشأ امو سفانخلاو بابذلا لثم ةلئاس هل سفن ال اّمِم ناك ام اّمأف :هلط يعفاشلا لاق (۸۷)

 لاق نمو .هسحني مل ريثك وأ ءليلق ءام يف اذه نم تام ام نأ :امهدحأ :نالوق هيفف

 ءاملا ريع ال :ليق ؟سحتت ال اهنأ تمعز فيكف ؛ةتيم هذه ! لئاق لاق نإف :لاق ؛اذه

 هللا لوسر نإ ؛معن :ليق ؟تفصو ام ىلع ةلالد نم لهف :لاق نإف ؛اه سفن الو ؛لاحم

 تومي دقو ؛ماعطلا يف هب رمأ كلذكو ؛هيف سمغي نأ ءاملا يف عقي بابذلاب رمأ

 دمع كلذ نأل «هيف تام ول هسحني رهو «ماعطلاو ءاملا يف هسمغب رمأي ال وهو سمغلاب

 هسمغب رمأي دقو «مرح هنأل «سج سجني اميف تام اذإ هنأ :يناثلا لرقلاو .امهداسفإ

 عقوف ءلكؤي 3 نار ناک اج ل نأ ت وکر نأ و قدا ادن

 ءاسقنخلا لثم كلذو هسجت هيف تام نإو ؛هسجني مل ؛هنم جرخأ ىتح تمي ملف ؛ءاملا يف
 .ه صاج :مألا .ىنعملا اذه يف ناكامو ةلمقلاو ثوغربلاو بابذلاو لعجلاو
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7 Taf e عسل علم أ 2A نسم اهريغ ىلع ّسايقلا هلباقم هوو :”*:هلغأ هلل او ٌنّهظأ لؤقلا اذ :تلق .اضيأ 

 .حرشلا يف ةروكذم ىرحأ لئاسم ًاضيأ ىنثتسيو :ُتْلُق ءتاساجنلا

 أل ِميِدَقْلا يِفَو «هفعضل ةاقالملاب سحني هنم ليلقلاف يأ ٍكِكاَرَك يِراَجْلاَو

 ريثكلا مكح هل ءاطعإ رّيغَت الب سجن

  aرل مق را # م حج 3 # 8 6 3 ر 5

 لاف نم ناق هاما خلت اذإ 5 هلوقل «يِداَدْغَب ٍلطَر ٍةَئاِمْسُْمَح ناتلقلاو

 :ليقو ؛ةثامتس :ليقو «فنصل | هركذ ام لاطرألاب امهو (*02 يش ةُسجني مل رجه

 ) )۸۸:ينانلاو. زاريخإلا رشغو ةقشملل روهشملا ىلع :جاهنملا عرش ىلإ جاتحنا ةيادب يف لاق

 ىلع ُهْيَسَّجَن تربع نإف . ريق مل اذ | :لوألا لحمو ةسجنلا ٍتاَنْيَمْلا رئاسك هسجنت

 امك نع ًفغي م ادق حط نوف رطب مل اذإ ذإ ؛اضيأ هلغو «فنصملا دنع ؛حصألا

 امو لوب ةّطقنك ِهِلِقِل فرط هكر دي ال سج لوق يف اذكو «ريغصلا حرشلا يف هب مزج
 هجو .هانركذ امل رهظألا لوقلا اذ :تلق «زارتحالا رسعل ةساحب نم ةيابذ لح رب قلعت

 طقف لوألا ءزلا هنم دحوي .4/ةقرو ٠ج :طوطخم :تاساجنلا رئاس ىلع سايقلا هلباقم

 ىلع نقللا نبا ةعباتم «جاتحملا ةيادب هفيلأت يف فتصملل عفادلاو .ىونين فاقوأ ةبتكم يف

 .ءارآلا ضعب بيرصتو هتلاجع

 نيم املا ٌعَّلَب اذإ ] :# هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا (۸۹)

 ثسيدحلا ١ ص٤٣ ١: ج :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق .[ يش لج ْمَل رخه لالق ني

 هيق ملكت «بالقص نب ةريغلا ىوس هدانسإ يف سيلو لماكلا ين يدع نبا هاور .(١؟)
 لاق :تلق .هب سأب ال :ةعرز وبأ لاسقو .ثيدحلا ملاص 0 وبأ لاقو .يدع نبا

 ريغ رجه لالق ني :هلوق يدع نبا نع ًالقن ١١١: ص ١ ج :ةيارلا بصن يف يعليزلا
 وع يغ :هلوقو .ه .! .اذه ةريغلا ةياور نم ثيدحلا اذه ف الإ ركذي ال طوف

 | نع عفان نع قاحسإ ني دمحم نع ًاضيأ ةريغملا قيرط نع يدع نبا ةياور ديري
 (سشب ابأ) ىنكي بالقس نب ةريغملاو :لاقو .ثيدحلا :## هللا لوسر لاق :لاق رمع

 ًادكؤم نكي مل بالقس نب ةريغملاو :لاق «ليفت نب رفعج يبأىلإ دنسأ مث ؛ثيدح لا ركنم
 يف .ه.إ .هيلع عباشي ال هيوري ام ةماعو :يدع نبا لاق . هللا لوسر ثيدح ىلع

 يف سيل رجه لالُقب دييقتلا نوك يف :رجح نبا لاق :٠۳ص ١ ج :ريبحلا صيخلت
 نبا هنع لاق .بالقص نبا حرج بيس نع امأ .حيحص ريغ هنإ :لاقو .عوفرملا ثيدحلا

<< 



 يناوألاَو داهيجإلاو ٍداّيِمْلا باب :ِةَراَهْطلا باك ۷

 ءداز ام صقن رضيو نيلطر وأ لطر صقن رضي الف يأ ٌّحّصألا يف ابيرقت «فلأ

 .ةقرسلا باصنك ديدحت هنأ :يناثلاو

 طرشي الو يأ حير ْؤأ ؛ُدْوَل ْوَأ مَع سجن وأ رهاب روما ُرْيعلاَو
 رييغت نم دب ال :يناثلاو «لاوقألا حصأ رهاطلا يفو «عامجإ سجنلا يف وهو اهعامتحا

 نأ :ريغصلا حرشلا يو ءاعم ةحئارلاو معطلا اذكو نوللا ريغت رضي :ثلاثلاو ءةثالثلا

 .ةحئارلا فالخب دارفتا ىلع رضي معطلاو نوللا

 امك ُةَتَراَهَط ّنَظ اَمب ٌرّهَطَتَو َدَهَتْجا سجنب ٌرِهاَط ُءاَم ةبعشا ولو :لْصَق

 طرتشيو ؛هيراتف يف لافقلاو جك نبا هاكح ءرضحلا يف زوجي ال :ليقو «ةلبقلا

 ًافالخ فنصملا هححص ام ىلع يقابلا يف دهتجي مل امهدحأ فلت ولف ءامهؤاقب

 .نيءانإلا ةراهطب مكحلا حصألاف «سيجنتلا ربح يف هل ضراعتلا عقو ولو «يعفارلل

 معن :حصألاو "صل مكاحلا دوجوك لق ؛نيِقَِب رِهاَط ىَلَع َرَدَق نإ :َليِقَو

 ةماع لوق اذهو ,«*”'هيف كشي ام ىلإ لودعلاو هتراهط نقی ام كرت هل زوجي هنأل

 بلغف «ليهاجماو ءافعضلا نع يوريو ئطخي نمم ناك) :8ص ۳ ج :نيحورخملا يث نابح
 . حيحص ريغ ثيدحلاف اذهو .(كرلا قحتساف ماهرألاو ريكانملا هثيدح ىلع

 «ةفورعملا هتعيبط نع هجرخي امىلإ يأ ؛ءيشلا ةقيقح ىلإ رثوملا ريغتلا ربرقت ين حبري © )٠٠(
 رأ اريغتم هلعجيف نيعملا عقاولاب طانم ثحب وهف ءابلاغ ةحئارلاو نوللاو معطلاب طبترتو

 نم سيلو ؛عقاولا يف مكحلا طانم تاقلعتم نم ثحبملا اذهو «هتعيبط لصأ ىلع اثكام

 ىلع ًالثم قلطيف .صنلا لالخ نم هيف عراشلا دارم دصق نايبل هيلع لالدتسالا لوصأ
 جرسيف هنم سفنلا ةرفن عم هقاذ نمل همعط اذكو هحيرو هنول نم ريغت ام. ءنسآلا ءاملا

 .ةئيعم ةفاضإوأ ةفص لمحت ىلإ .هيلع ءاملا مسا قالطإ نع فاصوألا هذه دحأب

 هللا لوسر لاق :لاف ؛هلط يلهابلا ةمامأ يبأ نع ثيدحلا ةلأسملا هذه يف لصألا @

 نقلل نبا لاق .[ِِنْوَلو ِهِمْعَّطَو ِهِحْيِر ىلع بلع ام الإ يش ةن ال ءال:
 دمحأ لاقنكلو «هرفعض دقو دعس نب نيدشر هدانسإ ڼو هجام نبا هاور :ةفحتلا يف

 .ثيدحلا حلاص هنأ وجرأ: ٌةرم

 .مكاح صدلا نأل «صللا دورو عم داهتجا ال هنأل :تلق )4١(

 امكو ؛هتراهط نقيتي ام كرو هيف كشي امىلإ لودعلا حصي ال هنأ يل وديي ام ىلع (۹۲)

>> 



 8 1 يناوألاو داهيجإلاو هاَبِمْلا باب :ٍةَراَهْطلا باك

 مهتماع لوف نأ :دماح يبأ خيشلا قيلعت يف عقوو «هريغو نايبلا يف امك باحصألا

 هنأ مميتلا زاوجىلع بيف ءالثم سمشلاك ارض رهاطلا نم يشح ول ؛معن «لوألا
 ءاهقف يرخأتم نم نيعملا بحاص هلاق ؛نيهحجولا ىلعف ّالإو ©" ”دهتجا هل هانحبأ نإ

 .ةلبقلاك ال :يناثلاو «تاقرألا قىرحتي امك ِرّهظَألا يف ريصَبك ىّمْعألاَو «نميلا

 ْلَب هتراهطل ّلصأ ال لربلا نأل .حيجُسملا ىّلَع ذِهَتجَي مل نويَ ٌءاَم وأ

 :يناشلاو «نيقيب رهاط ءام هعمو مميتي الئل ممي مث ءامهقيري وأ يأ ءناَطَلخُي

 نقيتيل يأ رَ ْلُكِب أّضَوَت درو ُءاَم ْوَأ هسيجنت دعب لوبلاك ءاملا نأل «دهتجي

 نأب ةينلا يف هددرت عفدنيو «ريهطتلا يف هل لصأ ال هنأل دهتجي الو «روهطلا لامعتسا

 .ةلاحلا كلت يف ًايوان ةدحاو ةعفد ههجو ف اًمُهَلِمْعَتْسُيَو امهنم لك نم ةفرغ ذخأي

 رَخآلا قارا ُهنَظ اَم َلَمْعَبْسا اذإَو ءسجنتملا عم ررهطلا ءاملاك ُداَهتْجالا هَل :ليقر

 صنلاىَلَع يناثلاب لمعي مل «يناثلا ةراهط نظ يأ فن ٌرّيْغتَو هکر ت نإف ءابدن يأ

 اذهو «ةلبقلاك هب لمعي :حيرس نبا لاقو «داهتجالاب داهتحالا ضقن ىلإ يدؤي الئل

 نم عوسمم هنأل مميت لب لوألا ةالصلا داعت ال اذهو ءاذإ ضقن الف ديدج مكح

 ءام هعم سييلو اه مميتي هنأل «ةيناثلا ةالصلل يأ ٌمّصألا يف ٍةَداَعِإ الب «هلامعتسا

 مل اذإ فالخلا لحمو .داهتجالا مكحب رهاط ءام هعم نأل «ديعي :يناثلاو ءنيقيب رهاط

 ناك ؛مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لاح امأ ؛هللا همحر دماح يبأ لوق يف ينأيس

 اذه سيلف ي يبنلا نم هعام وهو ؛ِنقيَتُمْلا ىلع هتردق عم ضعب نم عمسي مهضعب

 هلصأ نع ًالضف «صن الو ةّلع هيف سيل رخآ عوضوم كلذ نأل «ةلأسملا لثم ىلع ةجحب
 .لوقي ال ام ب هللا لوسر ىلع لوقتلا وأ مهدنع بذكلا فرعي ال هنأل ؛نيقيلا

 كرب اس غد ] :ٌلوُمَي ناك كلَ يلا نع ؛امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع @ (97)
 يف دمحأ مامإلا هاور .[ ةر ْبِذدَكلا إو ةيْاَمَط قدصلا دف ؛َكبْيرُي ال ام ىلإ

 ؛حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو 50. ص ١ ج 0۷و ۷۲۳٠)مقرلا :دنسملا

 يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو ء«(۱۸٠١٠) ثيدحلا :ةمايقلا ةفص باتك

 .”؟7ص ۸ ج :تاهبشلا كرت ىلع ثحلا باب :ةبرشألا باتك :نئسلا

 .ك5# كلام نب سنأ ثيدح نم 5١و ۱۱۲ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأو ©



 يِناَوألاَو ِداَهِبْجاإلاَو هيلا باب :ةَراَهَطلا باك ۷۲

 نفاسملل ةداعإلا يف فالخلا لمعو «حصألاىلع ديعيف ًالإو ؛ةيقب لوألا نم ّىقب نكي

 .نيعملا بحاص هيلع هين ءًاعطق ديعيف رضاحلا امأ

 ّيبصو رفاك ال «ىمعألاو ةأرملاو دبعلاك ةياَوَرلا ُلوُبقَم هِسجََب ُةَرَبخَأ وأو
 ناك وأ افلاخم ءاهيِقَق ناك وَ ءايماع ناك ءاوس يأ «بّبسلا نيبو «قسافو نونجبو

 بجيف هسيجنت هنظىلع بلغ هنأل ةَدّمَتَْعِإ ,ببسلا نيبي مل نإو يأ اَقِفاَوُم ءًاهيقف

 قفاوملابو ؛يماعلا نع هيقفلاب زرتحاو «همدع دنع داهتجالاو نيقيلا دنع بانتحالا هيلع

 هبشيف «لدع كلذب ينربحأ :ليدعتلل لهأ وه ْنَم لاق ولو «بهذملا يف فلاخملا نع

 .دنسملا حرش يف يعفارلا هلاق امك هب ذخؤي نأ

 ةقيملا ماظع نسم ذحختملا معن «عامجإلاب ِرِهاَط ءانإ لك لامعا لَو لمَ
 ق اذه هدئاوز نم ةضورلا يف هركذ امك طقف هلامعتسا هرکی غابدلا لبق اهدولحو

 عامجإلاب هلامعتسا يأ ُمُرْحَيق َةَضَِو ابَهَذ الإ «سجنيف آلإو ؛نيتلق نم رثكأ عسي ام

 ءانإب ّيبصلا يقس يلولا ىلع مرحيف ,رييكلاو ريغصلاو ةأرملاو لجرلا ءاوسو ءًاضيأ

 اهنإ يهنلا نأل ؛ال :يناثلاو بابلل امسح ٌمّصألا يف ٌةداَحَنا اذكَو ةضف وأ بهذ

 ,واختالا نود لامعتسالا يف درو

 حّصَأْلا يف ,رانلا ىلع ضرعلاب ءيش هنم لصحي ال يذلا هْوَمُمْلا ّلِحَيَو

 ءسيفنلا لحي يأ هرمملا ىلع ىلع فوطعم سيفنلاو :ءاليخلل يحلل ؛ال :يناثلاو .هكالهتسال

 هنأل ؛مرحي :يناشلاو ءاليخ الف صاوخلا الإ هفرعي ال هنأل ِرهْظَألا يف َتوُقاَيَك

 ٍةديزل ةَريبك ةّبَص ٍةّصِف وأ به بيض امو ءةضفلاو بهذلا نم فرسلا يف مظعأ

 الو جيلا الو ريا اوت ال ] :لوقي ب ينلا تعمم :لاق ناميلا نب ةفيذح نع (84)

 يبن ْمُكَلَو ايندلا يف ْمُهَل اهنإف ءاهفاَحص يف اولكأت الو ةِّفلاو ٍبَهَذلا ةينآ يف اوبر

 :ضضفم ءانإ يف لكألا باب :ةمعطألا باتك :حيحصلا يف يرابلا هاور .[ ٌةَرخآلا
 بهذلا ميرحت باب :ةئيزلاو سابللا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5477) ثيدحلا

 . )٠٠١( ثيدحلا :يقهيبلل ىربكلا نئسلاو )٠١717/4(. ثيدحلا :ةضفلاو



 r ينارألار داهتجإلار ِءايمْلا باب :ِةَراَهَطلا باك

 دصق روهظل الف ةَجاَحلا ردي ةَريِغَص وأ ءاليخلاو نيعلا يف ربكلا دوجول مرح ۾
 رغصلل ٌحّصألا يف ٌراَج ٍةَجاَحِل َةَريبك وأ ةديزإ ٌةَريِغَص وأ ءاضيأ هركي الو ةجاحلا

 ولو ءامهدحأوأ ةجاحلاو رغصلا عومجب حيبملا نأ فالخلا راثمو «ةجاحلا روهظو

 رادقم ناك نإو ءاضيأ تمرح «ةنيزلل اهضعبو ؛("”ةحاحلل اهضعب ةبضلا تناك

 يف رَت ةضفلاو بهذلا نم ةعطق :ةّيضلاو رّرَسُمْلا مالك َمَهْفَأ امك ًاريغص ةنيزلا

 ربكلاو رغصلا ف عجريو «نييزتلا نود حالصإلا ّضرغ ةحاحلاب دارملاو «هوحنو ءانإلا

 لامعتسالا نأل ّمّصألا يف ريك لاَمْعتْسالا عضْوَم ةّبضَو «حصألاىلع فرعلا ىلإ
 «لامعتسالا عضوم يف تناك نإ اهنأ :يناثلا «هب عقي هنأل هلك ءانإلا ىلإ بوسنم

 بَهذلا ةَ ٌميِرْحَت ْبَهْذَمْلا تلق .الف ًالإو ؛لامعتسالا هب عقي هنأل ؛مرحي هنإف

 . ميتاوخلا ذاختا ليلدب ؛هفالخب عسوأ ةضفلا باب نأل ُهَلْغَأ هلل او اقلط

 برقلا نيب قرفي وأ ؟مرحي لهف ؛ًالثم ضضفملا ةبعكلا بازيم هاف بصن ول :عْرَ
 .لامتحاو ظن هيف ! ةرحبملا يف هريظن يف امك ؛دعبلاو

 ناک كلام نب سنأ دنع و هللا لوُسَر حد ْتْئَأَر) :لاق ؛لوحألا مصاع نع © (۹)

 جدلا اذه يف ل هللا َلوُسَر ْتْيَقسس دَقَل نأ لاق بصب ُهلسْلَسَه عدمنا دف

 يبنلا حدق يف برشلا باب :ةبرشألا باتك :يراحخبلا حيحص .مَّذَكَو اَذك ْنِم ٌرْثكأ

 :هنفيط كلام نب سنأ نع نيريس نبا نع مصاع نع .(5778) ثيدحلا :هتينآو كي

 ْتْيَأَر :مص اع لاق .ِةّمصِف نم ةليسلس بُعّشلا ناكَم دختاف َرْسَكَنإ كي يبلا حدف نأ ]

 نم ٌرِكذ ام باب :سمخلا ضرف باتك :يراحبلا حيحص [ هيف ُتْبِرشَو َحَدَقلا
 )001١5(. ثيدحلا :ی يبلا عرد

 نع :۹٠۲ص مل ج :فيسلا ةيلح باب :ةنيزلا باتك :ننسلا ف يئاسنلا جرحأ مث ®

 ظافلأبو - [ ةَ نم و هللا لوُسَر فيس ةَعيبَك تناك ] :لاق لهس نب ةمامأ يبأ

 :ةنيزلا باتك: يئاسنلل ىربكلا نئسلا :رظنيو - نسحلا يبأ نب ديعس نعو سنأ نع
 . )۹۸1۳-1۸4٠١( ثيدحلا :فيسلا ةيلح باب



 ِثدَحْلا باس باب :ةَراَهطلا بات ¢

 نألف اهادع اميف همدع امأو «ةلدألا نم هفرعتس املف اهب ضقنلا امأ ةَعَبْرَأ يه
 ؛بابلا اذه يف عدتمم سايقلاو ءصن هيف تبثي ملو تبثي ىتح ضقن ال نأ :لصألا

 ريع نإو ءضقنلاب ريبعتلا نم ٌنسحأ بابسألاب ريبعتلاو .ةلوقعم ريغ ضقتنلا ةّلع نأل
 هريظنو «تلطب لاقي الو ثدحلاب تهتنا ةتراهط نأ حيحصلا نأل دعب فنصملا هب
 نايب وأ ٌّعْفَر خسنلا نأ يف يلوصألا فالخلا

 يرد وأ «ضييحلاو لوبلا ح جرخع هيف ءاوس يأ ههل نم ءيش جورخ : :اَهُدَحَأ

 ىلإ لصو اذإ ةأرملا جرف َللب نأ :لافقلا | ىواتف يف تيأرو «هريغ وأ ناك ًاداتعم يأ

 لحم ىلإ جرح نإو :لاق «ضقتني اهءوضو نأ «لسفْلا يف هلع اهيلع بجي عضوم
 يملا اإ «نطابلا مكح يف هنأل ءالف ؛ءاجنتسالاو ةبانجلا يف هلسغ اهيلع بحال

 بوجو ىلع قافتالا :يدرواملا ىعداو .ريزعتلا عم حلا يف امك «هب ربكألا بوحول

 ْكيِرْباَو کھر ارليسغاف ءالصل | ىلإ مَن اإ ًاونمآ يذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقل © (53)
 ءاورهطاق ابنح مك نإو «نيبعكلا ىلإ ىلإ ُْكَلحْرَأَ مرو اردنا قال ىلإ
 مق هَ مصل ر طفل نم مكن حا َءاَ وأ رس ىلع وأ ىضْرَم مك إو

 هللا ُدْيرُي اَم هن ْمُكْيوئأَو ْمُكِحوُجوب أوُحَسْئاَ ام ادص ارمي ءم أودحَت
 ين ورگ لع: ع ةتمعن متلو کري دنر نکو جرح نم مک لعل
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 ل يب کد حو 36 هلا لوسر لاق لق ل ةر يل ثار ©

 ةراهطلا نقيت نم باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف مل ٠ اور [ اير جب وا رص

 .6 7/1 ثيدحلا :يلصي نأ هل كش مث

 امم َءوُضْولا نإ ] :ك بلاط يبأ نب يلعو ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلو @
 .(۸٤۷و د11 ه0) مقرلا :ىربكلا ننسلا :[َلَحَد ام َسْيلَو جرخخ



 ؟ه ثَدَحْلا باّبتمأ باب :ٍةَراَهَطلا بانك

 َناَرْيخ نبا نع حالصلا نبا مكح دقف ءركذ امك سيلو «ضيحلا مد جورخب ءوضرلا
 ولو «هيف كلذ دعب هتيأر مث ءوضولا نابجويال سافنلاو ضيحلا نإ :ٍةفيطل يف لاق هنأ

 هنيعتل ضقت ُداَمْعُمْلا َجَرَخَف ِهَتَدِعَم تخت «هلدب جرخم يأ حتفناو ُهُجَرْحَم ّدّسْنا

 داتعلا نيب قرف الو ءيلصألاك هانلعج انأل ِرَهْظَأْلا يف ٍدوُدَك ٌرِداَن اَذَكَو ءاجرخم

 وأ داتعملا يف يه امنإ ًاحرخم هلعج يف ةرورضلا نأل «ضقتنت ال :يناثلاو «ردانلاو

 امك ةماجحلاو دصفلاك رّهظألا يف الف حفني وهو اهتت وأ دسم وهو اًهَقْرَق

 هلاق امك ةرسلا قوف ةدعملاو داتعملا جرخملاك امهيف ضقني :يناثلاو ملا يف هلاق

 .(ٌدّسْلا) هلوقب جرخيو يلصألا نود ضراعلا دادسنالا يف اذه مث «ةغللا لهأو انيس نبا
0 

 ٍنَسَحلا نيب اهب 5 ةف هنأ :لقعلا دحو ؛عامجإلاب لمَ لار :يناثلا

 تعداو ؛زييمتلا ةلآ هنأ كط يعفاشلا نعو «قاحسا وبأ خيشلا هلاق امك ؛ِحْيبقْلاَو

 يف جارسلا ةلزنمم هيف هعاعش ثبثي ندبلا يف فيطلرهوج هنإ :ليق مث َهّمَدِق ةفسالفلا

 ,"9ىلاعت هللا ءاش نإ تایانحلا ف هلحم يف فالذلا يتأيسو :طيسب هنإ :ليقو «تيبلا

 ةبادلا َلَقَع هنمو ؛ءايشألا ُكلسَمو ٌطبرلا :ةغللا ي فَلا ؛لقعْلا لاَوَر ورهف :ثَحْبَم (۷)

 همحر نقلملا نبا ىكحو .ةينهذلا هتصاخو كاردإلا ةك ام انه لقملاب داربو .اهطبر يأ

 لقعلا :لوألا ؛بورض ةثالث ىلع لقعلا نإ :لوتن زاجيابو .هّدح يف سانلا فالتحا هللا

 نهذلا لبقي نأب كاردإلا وهو «ريكفتاب لقعلا :يناثلاو ؛:رطفلاب لقعلا وهو «نهذلاب
 ريداقملا ريدقتو مهفلاو ملعلاب ءايشألا :ريمث رهو «ةركفلاب لقعلا :ثلاثلاو ؛هكسميو ملعلا
 .يهارلاو رماوألا دودح ةفرعمو

 قلح لجو زع هللا اههعدوأ يلا ةيصاخلا ربف ؛ةرطفلاب لقعلا ؛نهذلاب لقعلا امأ ©
 هذه ىقينو «كاردإلا ىلع ةردقلاو ريكفتلا ىلع ةيلباقلا هبف انهذ هل لعجف ناسنإلا
 .كاردإلا يف اهتايلعاف طشنيو اهنماوك ناسنإلا ضهنتسي م ام ةنماك ةردق ةصاخلا

 نم ةينادع-ولا اهتيلعانب يرحت اهنإف طاشنلاو ضرهتلا كلذ هنهذ يف دصقتي مل نإف

 ىقرت لب «هيلع طلستلا ريغ نم «هيف سوسحم! عقاول» رثأو نا.'دمرنا ىكاحتف «دصق ريغ

 دقفي اذهبر .ههامت دلوتملا رو شلاو سوسحم ا عقاولا اهمكد“ يأ «نادحرلا اذه ةريسأ

 ؛ةلاحم ال هريغل ًاعبتو «تاهرلار سحاوهلل ةضرع نورك «رانلا نيب هتيلهأ ناسنإلا

 << ش



 ٍثَدَحْلا باسا ْباَب :ةَراَهْطلا باك

 .يلقعلا لسكلا ضرم راثآ مهباصأ دق وأ «لوقعلا فاعض سانلا ءالؤهو

 راكفألاو ءابشأل كرديف «ةلمج ملعلا لقعلا لبقي نأب «كاردإلا رهو ءريكفتلاب لقعلا امأ ®

 لقعلاف ءطقف يملعلاو يفاقثلا يركفلا زيكزلا ىلإ هحني هنأ وأ جتنم زكرت ريغ نم

 58 وأ ءايشألا ىلع مكحلاب هلقع ناسنإلا لامعتسا نيح لصحي كاردإ ريكفتلاب

 .دحاو ىنعمب ركفلاو كاردإلاو وه ةينهذ ةيلعاف هفصوب وهو «ريدقت لقأ يف نهذلا يف

 :ىلاعت هلوق ةلالد فو ,نهلذلا ي اهحجاتنإو كاردإلاب راكفألا كسمىلع ةردقلا لقعلاف

 نإ ءَالْوَم ءاَمْسأب ف أ َلاَقَف ةكَبالَمْلا ىَلَع ضرع من اهلك َءاَمسألا مدا معو
 كلا ميم لعل تنا كنإ اًنتمَلَع ام الإ | انل َملِع ال كابس : الاف ؛نيقِداَص مک

 اذه رسفي ملعو سوسح عقاو هنأب ؛هدَحو لقعلا عقاو هنم مهفي [ 71-75 / ةرقبلا]
 تامولعملاب سوسحملا عقاولا طبرىلع ةردقلا وه لقعلا نإف ؛اذهل .هيلع مكحلاب عقاولا

 مكحلاو نهذلا يف عقاولا لشمتب يأ ؛كاردإلاب هذه طبرلا ةيلمع يرحتو .ةقباسلا

 .روصت وهف الإو ؛يملعلاو يئاقثلا يركفلا زيك لا وه اذهو يفن وأ تابثإب هيلع
 ؛هريغل عفان وأ هتاذب عفان ؛عفان وه امل لقعلا لامعتسا وهف ءةركفلاب لقعلا امأ @

 راكفألا كاردإ وأ ءقدصب اهعم لماعتلاو ةيعوضوملا اهتقيقح ىلع راكفألا كاردإف
 يف ًالقاع ءرملا دحت دقف .دصقو فدهب اهعم لماعتلاو ةينفلا وأ ةيتاربخلا اهتقيقح ىلع

 مل هنأل هل لقع ال يركفلا بناجلا يف هنكلو ؛نيف وأ يدام يملع وأ يتاربخ بناح

 ليق :يبطرقلا لاق «ةيعوضوملا ةركفلا كاردإ ف قدصي مل هنأل وأ هتقيرطب هلمعتسي
 هلوق يف يأ) ؟لقعلاب هللا مهفصو دقو اونمؤي مل كموق لاب ام :صاعلا نب ورمعل
 هللا اهداك لوقع كلت :لاق ( ٣٣ /ررطلا ر ادب ْمُهُمالْحَأ مهمات ما :ىلاعت

 ةأيهت قيفوتلاو :تلق ."+ص ١١ ج :نآرقلا ماكحأل عما :(قيفرتلاب اهبحصي مل يأ
 .مدقت امك ةعاطلل بابسألا

 ملعلا لبقي نهذلاو «هيلع ةجح راصف نهذلا رفاكلا ىطعي امنإو) ر لاقو

 ١ج] (يهنلاو رمألا دودحل ريداقملا ردقيو ملعلا زيي -يرطفلا يأ - لقعلاو .ةلمج
 ل ساو

 هعفني ملف ,عقنلا رسح اذهلو «لقعي ملو عمسي مل هنأكف ءدجيإلو قدصي مل نإف .دجلا

 .هل لقع ال نمک راصو «هلقع

 ؛ةنيدملا مدقق «راقوو تابث هل ناك عرج لهأ نم ًأرحات ًةينارصن ًالجر نأ يور

 َلَقَع ال َرِفاكْلا نإ ! هم ] :لاقف !ينارصتلا اذه لقعأ ام !هللا لوسر اي :لجر لاقف

<< 



 ۷ ِثَدَحْلا باما ْباَب :ةراّهطلا باك

ق ىلع مان ول ؛معن «ةلاحلا هذه يف جورخلا نم نمألل ُةَدَعْفَم نُكَمُم مون الإ
 ةاف

 .“دوعقلا رّرَحُمْلا رابتعاب هذه جرختو «ضقتنا ضرألاب هتدعقم اقصلم

 يح نم اهريغ وأ اوهس مأ ناك ًادمع قَأَرَمْلاَو ٍلُجّرلا ّيترَشَب ُءاَقَْلا :ثلاثلا

 باَحْصَأ يف انك اَم لعن وأ حسن اکو ؛اولاقر چ :ىَلاعَت للا لوق تْعِمَس اما

 ْنَم َنِقاَعْلا إف ! هم ] :لاق من دي بلا ُهَرَحَّرَف :رمع نبا ثيدح ينو .[ ريس
 نم ؛عوضوم :رجح نبا لاق :(7747) مقرلا :ةيلاعلا بلاطملا نر .[ِهلل | ٍةَعاَط يف لَمْ

 .(هدانسإب هلل ادبع وبأ ميكحلا يذمرتلا هركذ :يطرقلا لاقو .ثراحلا دنسم يف لقعلا باتك

 دارملا امنإو .(لقعلا لاوز) :هلوق يف دارملا امه ؛ثلاثلاو يناثلا نييرضلا سيلو :تلق ®

 ءامغإ ةبوييغ عم لقعلا باهذ يأ :كاردإلا ىلع ةردفلاو لقعلا ةصاح نهذلا دقف

 يف ءرملا لعجي ؛كاردإلل لقعلا ةصاخ نرمكي نهذلا روضح درجو نأ امأ .نولح وأ

 زيميو «هب ءايشألا زيعو عامسلاب ملعلا زي هنألف «فيلكتلا عضومو باطخلا عوضوم

 .هتهج نم رصبيو عمسي ام

 باقعلاو باوثلا نأل ءقالطإب سيلف (حيبقلاو نسحلا نيب اهب زي ةفص هنأ) هلوق امأ @

 امأ .هقفلا لوصأ يف هثحبم هل اذهو ؛لقنلاو ةعيرشلاب نافرعي اغإو ؛لقعلاب نافرعي ال

 ؛هل ًافيرعت الو لقعلل ًادح سيل هنكلو ؛حيحصف (زييمتلا ةلآ هنإ) :هليض يعفاشلا لوق

 ءايشألا نيب زييمتلا ةلآو ريكفتلا ةادآ هنأب هتفيظو ثيح نم لقَعلا ُففّصَو وه اغإو

 .هيلإ هيونتلا ىضتقاف ةرورضلل ثحببملا اذه .ةعيرشلا فرع نف فيلكتلا طرشو

 نركي نأ الإ ًاقلطم مونلا ظفل عقي ال لب ءًاعجطضم الإ هنم روصتي ال مونلا ظفل قالطإ (4)

 الف ! مئان نالف :هل ليق نم نأ ؛امولعم نأو) :كيَض يعفاشلا مامإلا لاق ءاعجطضم

 ١ ج :مألا (اعجطضم نوكي نأ الإ ًاقلطم مونلا مسا هيلع عقي الو ءًاعجطشم الإ مهرتي

 ٠[. / ةدئاملا ] مكه اوليسغاف الملا ىلإ مق اإ ىلاعت هللا لاق :لاقو . ۱۲ص

 :لاقو .مرنلا َنِم َنومئاَقْلا يف تلر انآ ْمْعْرَي «نآرُقلاب ُهمْلِع ىَضْرَأ نم ضع تمس
 يأ رت ْنِم ماف نم ضو نأ ىلع ًاليلَو ةّسلا يف ل ؛َلاَق امك لا ام ُبَسْحَأَ
 يف ُهَدَي عصي الق هوُ ْنِم مكُدَحأ َدَفْبَتسا اذ ] :لاق لي يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح

 هحجرخأ ثيدحلاو .ىهتنإ .[ هدي ْتَناَب ّنيأ دحأ يردي ال ُهْنإف ءاَهَلِسْفَي ىح ءوضَولا

 اهتساحي يف كوكشملا هدي عضوتملا سمغ ةهارك باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسم
 . (2078) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .(۲۷۸/۸۷) ثيدحلا :ءانإلا ف



 ثدَحلا باسا باب :ِةَراَهْطلا باك ۷۸

 فطع “4 ءاسنلا ٌمتسَم مالو :ىلاعت هلوقل اهركم وأ ًاراتخم ًالهاج وأ ًالاع تيموأ

 ىلع لدت «ءاملا رذعت دنع مميتلاب رمألا اهيلع بترو ؛طئاغلا نم ءيجبا ىلع َسْمللا
 ٠٠ [تمسَمَل َكّلَعَل ] :زعامل لي هلوقل عامجلاب سمللا صتخيالو طئاغلاك ثدح هنأ
 :ىلاعت هلوقل باجح الو رتس امهنيب سيلو ءاهمكح يفو دلجلا رهاظ ةرشبلاب دارملاو

 ناروفل ةنظم هنأ هيف ىنعملاو دياب ُسّجْلا وه ُّسمللاو .ةيآلا اسلا ُمَتْسَمأل وأ

 :يناثلاو ؛لجرلا تهبشاف ةوهشلا ةنظم تسيل اهنأل ِرَهْظألا يف ًامّرْحَم الإ ءةوهشلا

 ىنعم صنلا نم طبنتسي نأ زوجي له هنأ ىلع يبم فالخلاو «ةيآلا مومعل ضقني
 ؛ال :يناثلاو .ةذللا يف امهئاوتسال ِرهْظَألا يف سيال ُسوُمْلَمْلاَو ؟ ال مأ هصصخي

 ٌرْفْظَو ؛ٌنِسَو ؛ُرْغَشَو «یهتشت ال يأ ةَريِغَص ضقت لَو ءوريغ ٍرْكَذ سم يف امك
 رهاظلف ةريغصلا يف امأ ءضقتني :يناثلاو ءابلاغ ةوهشلاب دصقت ال اهنأل ءّمّصْأْلا يف

 .هريغو حاكنلاب لحلا يف ندبلا مكح هل رعشلا نألف يقابلا يف امأو «ةيآلا

 ىلإ هديب مك ذخأ ی ذأ اذإ ] للي هلرقل «فكلا نط ّيِمَدآلا لبق سَم :عبارلا

 ال ٌءاضفإلاو © 17 نابح نبا هاور [ اضيف باج ًالَو رس اَمُهَنيَي سیلو ؛هجْرف

 نوطب عم ةحارلا فكلا نطابب دارملاو ءةغللا لهأ هلاق امك «فكلا | نطابب الإ ن نروكي

 يف اَذََكَو ءذفنلا ىلع نيرفشلا ىقتلم :مامإلا هلاق امك ةأرملا لقب دارملاو «عباصألا

 .5 / ةدئاملا 399

 َكلَعَل :هل لاقف هي يلا ىت أ كلام نب زعام نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع )٠٠١(

 َرَمأَف .معن :لاق .ينكي ال ع ؟ اه ] :لاق ! ال :لاق ع ؟َتْرَمَغ وأ تْمسَمَل وأ تل

 ثيدحلا :يناربطلل ريبكلا مجعملاو .5 توا 76ص ١ج :دمحأ مامإلا دنسم . .مجُرف هب

 مامإلا لوقي له باب :دودحلا باتك:يراخبلا حيحصو .؟58ص ١ ج :(01145)

 :دودحلا باتك :دواد يبأ نئسو .(1۸۲ )٤ ثيدحلا :؟ تزمغ وأ تسمل كلعل ٌرقُملل

 . حيحص هدانسإو (4419) ثيدحلا

 ثيدحلا :۲۲۲ضص ۲ج :هحيحص يقف نابح نبا هاور فط ةريره يبأ نع ثيدحلا )٠١(

 نود ميعن يبأ نب عقاني ربخلا اذه يف انجاجتحا: هبوط متاح وبا لاق :لاقو )١١١(«

 .ءافعضلا باتك يف هتدهع نم انأربت كلملادبع نب ديزي نأل يلفوتلا كلملا دبع نب ديزي



 ىلا ٍثَدَحْلا باسا باب :ةّراَهّطلا باك

 ال هنأل «ضقني ال هنأ :ميدقلاو «لبقلا هبشأف نيليبسلا دحأ هنأل هرب َةَقَلَح ٍديِدَجْلا

 ال هنأل ؛ربدلاو لبقلا نيب امو نيتيلإلاو نييثنالاو ةناعلا سعب ضقت الو سك ذتلي

 .اهيلع دبعت الو امل ةمرح ال هنأل ميه جرف ال ءاجرف ىمسي

 ءركذلا لصأ هنأل بَجْلا ُلَحَمَو مسألا لومشل ريِغملاَو تملا جْرَق ضني

 لاوزل ضقني ال :يناثلاو «مسألا دوجول ٌحّصألا يف ءألّنلا ٍدَيلابَو «ُلَسألا ٌرَكَذلاَو
 © فيعض ثيدح ةريغصلا يفو ؛ةرهشلا ةئظم نع هجورخخو «ىلوألا يف ةايحلا

 مدع يقابلا ف ههجوو «' '””ركذلا ال ركذلا عضوم سم هنأ بحلا لحم يف ههجوو
 .فكلا تمس نع جراح هنأل مهب امو عباصألا سار ُضَقْنَي الو «ةذللا

 ءركشلاو ةوالتلا ةدجس اهانعم يلو «عامجإلاب ةالّصلا ٍثَدَحْلاب ُمُرْحَيَو :ّلْصَق
 قرر سمو يفَحْصُمْلا ُلْمَحَو (2'' ةالص هنأل ُفاَوُطلاَو ؛ةعمجلا ةبطح اذكو

 ين .[ أعرب ْمَلَو ىلَصَو ٍنْيَمْحْلا وأ ٍنْمَحْلا هير لَ و هلأ يور ] ثيدح ره (۱۰۲)
 نم :رجح نبا لاق )١8(: ثيدحلا :175ص ١ ج :ثادحالا باب :ريبخلا صيخلت

 يلع عمي لقا ُنَسَحْلا ءا بلا دنع انک :لاق .يراصنألا ىليل يبأ ثيدح

 هنأ هيف سسيلو :تلق .يوقلاب سيل هدانسإ :يقهيبلا لاق [ُهَيبَز لَو ِهصْيَف ْنَع عفر
 نبا نسع هيبأ نع نايبظ يبأ نب سوباف قيرط نع يناربطلا هاورو .اضوتي م و ىلص لي

 سوبافو [ ُهَمِبَر لَكَ ٍنْيَسُحْلا يذق نبي ام جرف كو يبنلا تار ] :لاق سابع
 بيذهت او .ه .إ .كلذ بقع ىلص هنأ اضيأ ثيدحلا اذه يف سيلو .يئاسنلا ُهَفْعَض

 نسبا لاقو :رجح نبا لاق :(257) مقرلا :فاقلا فرح : 47د ص ٦ ج :بيذهتلا

 عفر اعرف «هل لصأ ال امن هيبأ نع درفني ؛ظفحلا ءيدر -سرباق يأ - ناك :نابح

 . فيعض ثيدحلاف اذه .ه.إ .ةقث هوبأو .فوقوملا دئسأو ليسارلا

 عقوف «هصيمق عفر هنأ هيف نأل ؛فيعضلا ثيدحلا صنو ليوأتلا اذه قفتي ال :تلق )٠١7(

 اعر لب ءضقنلا مدعىلع ثيدحلاب لدتسي الف .ركذلا عضوم ىلع ال ركذلا ىلع سلا

 . ملعأ هللاو فتيؤرو ريغصلا جرف سم زاوج ىلع هب لدتسي

 ْمُكَل َّلَحأ هللا نأ الإ ؛ٌةَالَص ِتْيبْلاِب فاوُطلا] :يدتلا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع )٠١4(

 ١ ج :مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا .[ ريح الإ ُمَلكَي الق ملكي نمم مالَكلا هن

>> 



 ثدَحْلا باسا باب :ةَراَهَطلا باك ۸۰

 سم هنألف لمحل ا ا نورما الإ سَم مي ال :ىلاعت هلوقلف سملا ام

 مرحي ال :يتاقلاو «فحصملا نم ءزجلاك هنأل < حيِحْملا ىلع ىلع دلج اذكَو «ةدايزو

 امهنأل ءال :يناثلاو هدلجي اقاحلا ,ْفَحْصُم اًمهيف قودنصو ةَطيِرَخَو «هسيكب ًاقاحلإ

 ةساردلل دصق هنأل ٌحّصألا يف حولك نار سرد بيك امو ءهئازحأ نم اسيل

 يف ِهِلْمَح لح ٌحَصَألاَو «فحصملا فالخب ماودلا هب دصقي ال هنأل ءال :يناثلاو

 اذإ اميف زاوسلا ذحؤي انه نمو «ميظعتلاب لالحإ الف هريغ لمح دوصقملا نأل ةَعِتْمَ

 هلاق اعطق رجي مل هلم دصق نإف هتمرحل ابيلغت مرحي :يناثلاو ؛ًافحصم َلَمَح نم لمح

 اذإ اذهو ءاريبك ًانآرق هنمضتل مرحي :يناثلاو ءفحصم سيل هنأل «ريسفتو «يدرواملا

 نأل َةِّيِدَحَأْلا يأ َنيِناَنَدَو ءاعطق مرح رثكأ نآرقلا ناك نإف ؛(رثكأ ريسفتتلا ناك

 يف راج فالخلاو «نآرقلل لماح هنأل مرحي :يناثلاو «نآرقلا ريغ كلذ نم دصقلا

 فنصملا هلمهأو رّرَحُْمْلا يف يعفارلا هركذ ًاضيأ نآرقلا نم تايآ اهيف لا هقفلا بتك

 نإف ؛يتأيس امل مرحي ال :يناثلاو ءاهلمحك وهف ةقرولل لقن هنأل دوُعب ِهِقَرَو بلف آل

 «بييرغ وهو هيف هجو ةياكح يمرادلل راكذتسالا يف تيأرو ءاعطق مرح همكب هبلق

 عمي :يناثلاو «ةقشملل ةساردلل هلمحو هسم نم يأ عَْمَي ال ُتِدْحُمْلا ّيبملا أ

 هنأل ملغ لاو َوُبِاَرِعْلا َمْطَق ِهبَو ٍدوُعب «هقرو بق لح ٌحّصألا :تلق .هرب

 ْمُكَنأ الإ و ٍآلَّصلا لفي ِتْيَبْلاِب َفاّرَطلا نإ إ ] ظفل يو )١585( ثيدحلا :57. ص

 حيحص ثيدح اذه :لاقو (۱۹۸۷) ثيدحلا [ ريب الإ ملكي الق ملكت نمف نومك

 هقفاوو ؛(۸١٠٠) ثيدحلا كردتسملا نم رظنيو ؛ةعامج هفقوأ دقو هاجر ملو دانسإلا

 هحجرحنأو .حيحص ١۱۳۹: ص ج :ريبخلا صيخلت يف رجح نبا لاقو .صيخلتلا يل يهذلا

 :مالكلا لالقإ باب :ةكم لوحد باوبأ عامج :جحلا باتك:ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .(۹۳۸ )و (۹4۳۸ ٤)ثیدحلاو اعوفرم (۳۷۲۳) ثيدحلا

 :رظني [ ٌرِهاَط الإ نآَرَقلا سمي ال ] :ُمالَّسلاَو ٌةالّصلإ هيلع هلوقلو .۷۹ / ةعقاولا )٠٠(

 ٣٥٥ص ١ج 1 4 ۷٤)ثيدحلا :ةاكرلا باتك:مكاحلل نيحيحصلاىلع كردتسملا

 نبا هارر )۳١(: ثيدحلا :155١ص ١ ج :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق .ليوط ثيدح نم

 .حيحص هدانسإ :تلق .! .حيحصلا طرش ىلع هدانسإ :لاقو مكاحلاو نابح



 41 ٍثَدَحْلا باسا باب :ةراهطلا بات

 . رهاظ رظن هيفو ةضورلا يف هللع اذك «سام الو لماحب سيل

 دغاك يف ةضفلاو بهذلا لعج زوجي ال :تْلقن اهنمو يطانحلا ىواتف يف :ٌةدِئاَق

 ردصلا يف دهعت مل ةعدب فحصملل مايقلا :نيدلا زع خيشلا لاق :ةيِناَ ةدئاف
 ءالضفلل بحتسم مايقلا نأل بحتسم هل مايقلا :نايبتلا ف لاقف فنصملا امأو «لوألا

 .ىلوأ نحصلملاف رايحألاو ءاملعلا نم

 ال نيبقيلا نأل هيقيب لمع هد يف َكَشَو ًائَدَح وأ أرهط نقي نمو :لْصَف

 هفرع نإ ي يأ «حصألا يف امل ام ديف قباسلا لهجو امه كلاب لوز
 لاح لكب أضوتي :يناثلاو «هدضب ذحأي ال رهطلا ديدحت داتعي ال نمو ءأضوت الإ

 . طيسولاو بذهملا هحرش يف يوونلا هححصو «راتخم وهو طايتحالاب اأ

 05 فرش اه نيميلا نأل هنيه هنيدي جراخْاَو راسی ءالَحْلا لخادم د ُمُدَقُي : :للمف

 ْنَم :لاق هنأ هذ ةريره يبأ نع هللع ع یف ميكحلا يذمرتلاىورو «ناينبلاك ع ارحصلاو

 يف ءاجو قالصلا حاتفمو ملسملا روهط ءوضولاو ؛ءوضولا نيح نيايملاب ءدبلا ةتسلا )٠١7(
 متاضرت اذإ] :لاق ييبلا نأ طة رره يب أ نع «نيميلاب ءدبلا ىلإ داشرإلا ثيداحألا
 الخلا اح د ار اذإ ديو هلا ٌلوُسَر اَنَمْلَع ] :لاق ب ةق ةارس نعو :[مكِدمايَمب ادا

 :ننسلا يف دواد وبأ هاورف :ةريره يبأ ثيدح امأ .[ ىنا بصير ىَرسِيلا دمعي نأ
 باتك :نئسسلا يف هحبام نباو .(5414) ثيدحلا :لاعتنالا يف باب :سابللا باتك
 باتك :يذمرتلل عماج ياو .(507) ثيدحلا :ءوضولا ي نسيتلا باب :ةراهطلا
 :ىربكلا ننسلا ف يئاسنلا هاورو .(1717)ثيدحلا :صيمقلا يف ءاج ام باب :سابللا

 دمحأ مامإلاو «[ هناي أدب ًاصْيمَق سبل اذإ ¥ هللا ررر ناک 7 ظفلب :ةئزل باتك
 قلعو ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا ه هاور :ةقارس ثيدح امأ ٠١. 4ص ۲ ج :دنسملا يف

 هازعو .([470]مو ثيدحلا :سأرلا ةيطغت باب :ةراهطلا باتك :ةمجزلا يي هحيحصت
 الجبر هيف نأل هفعضو يناربطلا ىلإ )118/١( :ريبحلا صيحلت يف رجح نبا ظفاحلا

 . هريغ بابلا يف ملعن ال :هلرق يمزاحلا نع لقنو «الوهجج



 ْبَدَحْلا باس باب :ةَراَهَطلا باك ۸۲

 هللا َرْكِذ ُلِمْحَي الو ك'' "رقاب يلا الحلا لحد اإ وراسي لبق سيلا هلحِرب ادب
 ؛رْطَس دمحم ؛رطْسَأ هنن ُهَشَقَن كي ُهَمَئاَح ناكو ءىلوأ نآرغلاو هل ًاميظعت ءىَلاَعَت

 يف ما

 يذمزتلا هححص «هعضو ءالشملا لعد اذإ ناكف « 23 ا او ؛ٌرطَس لوسرو

 ةزاحإ يفت ىلع لادلا ربخلا ركذ :هلوقب هحيحص يف نابح نبا هيلع محرتو هريغو
 ىنميلل اميركت ةَراَسَي اسلاج ٌدِمَتْعَيَو ©“ "هللا ركذ هيف ءيشب ءالخلا ءرملا لوخد

 اهرب تسي الو ,ةلبقلا لبقتْسَي الو "7 ”ةلضفلا جورخل لهسأ هنألو كلذ نع

 ةيفيك باب :ةراهطلا باتك :ىرغصلا نئسلا يف يقهيبلا جرحأ نكلو مدجأ مل )٠١(

 دع | لوس ناك نإ ] :تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نع :(۸۷) ثيدحلا :ءوضول

 لاق .[ لَم اَذِإ ِهِلاَعتْلا يِفَو ؛َلَحَرت اذإ | وجرت يفر رهط | َذِإ هروُهَط يف مالا بُ
 ىنميلا لبق ىرسيلاب ادب ناف ؛ىرسيلا لبق هيدي نم ىنميلاب أدبيو :5## يعفاشلا مامإل
 جرخأو .؟ 5ص ١ ج :هحولا لسغ باب :مألا .ةداعإ هيلع ىرأ الو ؛كلذ تهرك
 هلو ؛ءاسأ دقفىتميلا لبقىرسيلاب أدب نإف :لاق :لاقف هللا همحر يعفاشلا يأر يفهيبل
 .۷۷ص ١ ج :ىرغصلا نئسلا .ًادح دحاو اركذ انقل ن نركذ امهنأل يع ةداع
 نرمل ىلإ ُهَمعَب فلحخسا اكل ؛ُةنَع هلا يضر ركب ابأ نأ سنأ انثدح ةمامث نع )۰۸ ٠(
 :رطْسأ َهَنالَن متاحلا شق ناكَو چ أئبلا مئاحب دو باكل اذه ُهَل بكر

 :سمخلا باتك :حيحصلا ف يراخبلا هاور . طس هل او طس ُلوُسَرَو طس دمحم
 :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو )۳٠١١(. ثيدحلا : يتلا عدر نم ركذ ام باب
 ببسلا باب :هحيحص يف نابح نباو .(1744) و )1۷٤۷( ثيدحلا :سابللا باتک
 )۱٤۸۱(. ثيدحلا :مامحلا لوخد دنع همتاخ ليي عضي ناك هلجأ نم يذلا
 ثيدحلا ٤: ٤ص ۲ ج :نابلب نبال «نابح نبا حيحص بیترت ف ناسحإلا :رظني )١١۹(

 الحلا لحد ١ اذإ ناك ب هلل | لوسَر ذأ 1 :كلام نب سنأ نع ثيدحلاو ؛٠ 2

 رکذ هيف نوكي متاخلا باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دراد ربأ هاورو . .[ متاح ٌعَضَو
 :سايللا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو ركنم ثيدح اذه ذه :لاقو )١9( ثيدحلا :هّللا

 يئاسنلاو «بيرغ ثيدح اذه :لاقو )۱۷٤١( ثيدحلا [متاخلا سبل يف ءاج ام باب

 . ۱۷۸ص ۸ ج :ننسلا يف

 ىلا دي نأ العلا ١ انُدَحَأ دا را اذإ يي هللا | ُلوْسَو انُمْلَع ] :ةق ةقارس ثيدح مدقت ۰ ر

 )٠١۲(. مقرلا يف [ ىَنْمُبْلا بصنيو



 Ar ثَدَحلا بام با :ِةَراَهْطلا باك

 نأ الإ ا ا نو ادع نامل نووي يأ .ءارْخّصلاب ناَمْرْحَيَو

 هبو '' ' "”ةرورضلا لجأل نامرحي ال امهنإف اهلامشو ةلبقلا نيمب نع بهي حيرلا نوكي

 نوكت نأ يغبنيو :يوغبلا لاق «عابتالل ُرِيِتْسَيَو ُدُعْبَيَو «هيواتف يف لافقلا حرص
 طرتشي :ةيلحلا يف ينايورلا لاقو «هندب لفاسأ رتسي ىتح يلصملا ةرتس قوف ةرتسلا

 نسب دلاخ بوي يبأ نع :َلّأل ؛رمع نبا ثيدحو يراصنألا بويأ يبأ ثيدحل امج )1١1(

 الو هةَلْقلا البق الق ءطِئاَعلا مشیتا اذ 1 :لاق دللي يببلا نأ ؛باط يراصنألا ديز

 هللا يضر رمع نبا نع :يناثلاو .[ اوُيرَعَو اوقرش نکلو ءطئاغ الو لوبي اهوريدَتْسَت

 ءسَدْقملا تّ الو هللا لبق دغقت الف ٍةَحاَسْلِل َتْدَعَق اذإ :سان لوقي :لاق ؛امهنع

 تیب دب نل ىلع ادعا هک لا لرز تنكر اذ ثني روظ ىلع ترا دقلو

 لهأ ةَ تا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور لوألا .هيَحاَحِل سِقْمْلا

 وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست ال باب :ءرضولا فو )۳۹٤( ثيدحلا :ماشلا لهأو ةنيدملا

 .(574/59) ثيدحلا :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١44(. ثيدحلا :لوب

 تويب يل ءاج ام باب :سمخلا ضرف باتك :حيحصلا يف يراحخبلا هاور :يناثلاو

 ثيدحلا :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۳٠١۲(. ثيدحلا فَي يبلا جاوزأ

(TUY) 

 وأ لوبلا ذاذر راشتنا يف ريثأتلا نم حيرلا هثدحت امل لاح لا عقاو يأ ؛ةرورضلل :هلوق (١١؟)

 اعرو .رتسب ةباطتسالا ةرشابم لبق طاتحي مل ام هنم زارتحالا ءرملا ىلع رذعتي امث طئاغلا

 طئاغلا ىتأ ْنَم ] :لاق ي يبنلا نع هن ةريره يب نع ءاح امي رذع ثيدحلا ي

 ُْبَعْلُي ٌناطْيَّشلا اري ! ذج مل نإف تسي

 يف نئسلا يف دواد وب أ هاور .[ جرح الف ال ْنَمَو نسخا دقق لعق ْنَم «مدآ نبا دِعاَقَمب

 يف ننسلا يف هحام نباو .(0) ثيدحلا :ءالخلا نم راتتسالا باب :ةراهطلا باتك

 :ةفحتلا يث نقلملا نبا لاقو .(۳۷) ثيدحلا :لوبلاو طئاغلل دايترالا باب :ةراهطلا

 :ءاجنتسالا باب :7١١ص ١٠ج ريبحلا صيخلت يف رجح نبا لاق .نابح نبا هححص

 ؛حصي الو «يباحص هنإ :ليقو .فالتحا هيفو يصمحلا يناريحلا دعس يبأ ىلع هرادمو

 نابح نبا هركذو «خيش :ةعرز وبأ لاقو .لوهجب وهو «يناريحلا نيصح هنع يوارلاو

 هفعضي ام هيف ثيدحلاف .ه .! .للعلا يف هيف فالتحالا ئطقرادلا ركذو ؛تاقثلا يف

 . ملعأ هللاو
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 حبر ُبَهَمَو رخو دكار ءاَم يف لوسي لَو 'عارذ ردق نوكت نأ

 نآرقلا ةءارق زوحتال :جك نبا لاقو مْلكيالَو ةَرِيثُم تختو «قيرطو يثدَحتُمَو
 ئرْبكسَيو ةداتعلا ةيلخالا ريغ يف يأ هلم يف ءامب جنيب لَو هل اميظعت هيف
 ْثِْبَحْلا نِم كب ُدوُعَأ ينإ مهلا هللا مس ر :ولوخ دنع لوُقَيَو لولا نِ
 ىَدألا يع بهذأ يذلا ٌدْمَحْلا كتارفُغ) :هجورخ دنعو ئالار
 نأ :ةبيش يبأ نباو قازرلادبع فنصم يفو «كلذ يف ةدراو بادآل (10١[يناَفاَعَو

 هتعفنم يف ىقبأو هتذل يقاذأ يذلا هلل دمحلا :لوقي ناك ماللار ُةدلَّصلا ِهْيَلَع اح ون

 ذم ؛ةرْيْعَم اَي :َلاَقَف ؛رَقَس يف خلي بلل عم تنك ] :لاق هلط ةبعش نب ةريغملا نع 1١١7(

 يضمن يع ىَراَوَت ىتَح 4 هللا ُلوُسَر َقلطناف عم تجرح مت ؛اهتلاف ارد

 نِ هدي جراف تقام اهّمحس ن هدي جريل بحق ؛ةّيما ڪج هْيَلَحو ها
 دهاشلا .[ ىّلَص مت ءّيقح ىلع ْحَسَمَو الملل وضو اض هلع تلّيصف ؛اهلفسأ
 ين ةالصلا باب :ةالصلا باتك يف حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ينع ىَراَوت ىتح ]
 )٠۷٤/۷۷(. ثييدحلا :ةراهطلا يف حيحصلا يف ملسمو .("57)ثيدحلا :ةّيماشلا ل

 دنسم [ دعب ب ٌمْدَمْلا فذ اذإ ناک ] كط ةريغملا لاصق نيسيشلا ريغ ةياور ييو

 . (١)ثيدحلا :دواد يبأ ننسو ۸٤۲ص ٤ج: دمحأ مامإلا

 )١١5( ٌمُهْللا ] :َلاَق َءالَحْلا لحد اذإ هي بتلا ناك :لوقي ؛كلام نب سنأ ثيدحل ... [.

 ثیدحلا :ءالخلا دنع لوقي ام باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ر٤۲ ١(.

 ٍطْئاَعْلا نم جر اذإ هلي هللا لوس ناک :تلاق «هب ًالدتسم ةشئاع نينمؤملا مآ ثيدحل )١١5(
 نسم لجرلا جرح اذإ لجرلا لوقي ام باب :ةراهطلا :دواد يبا ننس .[ كتارقَع] :َلاَ
 جرح اذإ لوقي ام باب ةراهطلا :يذمزلل حيحصلا عماجلاو ء«(٠٠) ثيدحلا :ءالخلا

 :ةراهطلا :هجام نبا نتسو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو (۷) ثيدحلا :ءالخلا نم

 ثيدحلا :؟١5ص ١ج :كردتسملا يف مكاحلا لاقو .حيحص هدانسإو ٠٠”(. )ثيدحلا

 ننسلاو .يبهذلا هقفاوو حيحص ثيدح اذه )١١18/577(: ثيدحلاو )1١7/015(

 (5514) ثيدحلا :ءالخلا نم جرح اذإ لوقي ام باب :ةراهطلا باتك :يقهيبلل ىربكلا

 :لاقو ؛[ٌريِصَمْلا كو انّ َكَناَرْفُع ] :هيلع دازو (458) ثيدحلا يف لاقو هدعب امو
 :رظني :رذ يسأل رثآ رهف ؛هل | همحر ضنصملا هدمتعا يذلا صنلا امأ .حصت ال ةدايزلا
 . (595894) رثألا :ةبيش يبأ نبال فدصملا



 ۸0 ثّدحْلا باّبْسَأ ْباَب :ةراهطلا باتك

 «ندبلل لقثملا وحلا نم صلح امل هنأ ؛رافغتسالا يف رسلاو 0" ' ”هاذأ نع بهذأو

 حايرلا باهم نمو .ةحارلا لمكتل بنذلا وهو «بلقلا لقثي ام. صيلختلا لاس
 لاق «ةساجنلا نم ملسيل اهيف هغارفإو ءانإ يف لوبلا يغبنيف «ةكرتشملا ضيحارملا

 سأر ىلع ترهطت اذإ ةأرملا نأ سابع نبا نع انغلبو :هللع يف ميكحلا يذمزتلا

 يف) هلوقو ءرجحلا جرخي (ءاّملاب) هلوقو ءاهلبق نم حيرلا جورخب ىلتبت ءاملاب اهئالح
 .فلس امل ةيلحألا ريغ يف وه (هيسلجم

 رجح وأ ءامب © [راَجحأ هالي جنتسيلو ] :ي هلرقل ئاَجنَتْسالا بجو

 اَمُهَْعْمَجَو “ر ثألاو نيعلا ليزي هنألىلؤألا قيرطب ءاملاو «هريغو روكذملا ثيدحلل

 لَك ٍرَجَحْلا ىَمْعَم يِفَو «'"رازبلا اهجرحأ دقو كلذ يف ءابق لهأ ةصقل لصف

 .(۲۹۸۹۷)صنلا ١١: 5ص ١ ج :فتصملا باتكلا یف ةبيش نبا هاور )١١7(

 دلارلا ِةَلِرْممب ْمُّكَل انآ اًمنإ ] : هللا لوسر لاق :لاق هض ةريره يبأ نع ثيدحلا 17

 بنميب بيطتسي الو اَهْريْدَتْسَي الو َةَلِْقْلا لبقتسي اله اغلا ْمُكُدَحأىَنَأ اإ ُنُكُملَعَ

 وبأ هحرحأ [-يلابلا مظعلا - ٍةَمّرلاَو تورلا نع ىو ءراَجْحأ ةثالعب ماب اكو
 .()ثيدحلا :ةجاحلا دنع ةلبقلا لابقتسا ةيهارك باب :ةراهطلا باتك:ننسلا يف دواد

 ثورلا نع يهنلاو ةراجحلاب ءاجنتسالا باب :ةراهطلا باتك : هحام نبا ننس قو

 نع يهنلا باب :ةراهطلا باتك :يئاسنلا ننس يف هوحنبو. )١7”7( ثيدحلا :ةمرلاو

 يفر .۲۲ص ١ ج :مألا يف هذ يعفاشلا هاور نتملا ظفلو ۳۸/١. :ثورلاب ةباطتسالا
 . حيحص نسح ثيدح وهف حيحص هدانسإو .؟5 ٠ص ۲ ج :دمحأ مامإلا دنسم

 نكحاوزأ َنْرُم :ةوسنل تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع ءاج الو :ُتْلُق )1١14(

 مامإلا هجرخأ .[ ُهَلعْفي ي هللا ُلوُسَر َناَكَو ] ؛مهييحتسأ ىنإف «ءاملاب اوجنتسي نأ

 باتك :يذمزلل ميحصلا عماجلاو ,185و ١۱۷و 95١1و ٥٩ص د ج :دنسملا يف دمحأ

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (۹١)ٹیدحلا :ءاجنتسالا يف ءاج ام باب :ةراهطلا

 هدانسإ ثيدحلاو .645 ص ١ ج :ءاملاب ءاجنتسالا باب :ةراهطلا باتك :يئاسنلا ننسو

 . حيحص
 اوري نأ نوح َلاَجِر هيفإ# ءابق له يف ةيآلا هذه تلزن :لاق هه سابع نبا نع )١١13(

 .ءاملاب ةراجحلا عبتن انإ :اولاقف وي يبلا مطاسف ٠ ١[ ۸/ةبوتلا ]نيرا بو هلل او

>> 



 ٍثْدَحْلا باتس باب :ةراهطلا باك م

 دماجلاب جرو «كلذ هلصحي رجحلا هلصحي يذلا نأل مّرتحُم ٍرْيغ علاق رِهاط دماج

 هريغو مظعلاك مرحلا ريغبو هوحنو سلمألا بصقلا علاقلابو سجنلا رهاطلابو عئاملا

 فالخب فشني ال جزل هلبق هنأل ِرَهَظَألا يف ورع نود غب لجو .تاموعطملا نم

 مرح ريغ ليزم هنأل ءاقلطم زوجي :يناثلاو «بايثلا عبط ىلإ هلقني ْذِإ «هدعب ام
 هنأل سَجْنلا فج ال نأ ٍرَجَحْلا طْرَشَو ءلوكام هنأل ءًاقلطم زوجي ال :ثلاثلاو

 نأ لبق مث ءاملاب هركذ لسغ ول هنأ :لافقلا ىواتق يفو ءرجحلا هليزي ال فح اذإ

 هلوب ناكو «هرکذ فح ىتح جنتسي مل ن نإو ءِتاَقَالُمْلاب لكلا سجنت لاب فحي

 لبي ناك ام لي يناشلا لوبلا ناك نإف «ىرحأ ةرم لاب مث ءاجنتسالا زوجي ثيحب

 هن فج ىتح جنتسي ملو طوع ول اذكو :لاق ءالف ًالإو ءاجنتسالا زاج لوألا

 يذلا عضوملا نع سجنلا ي يأ َلِقََي الو ءانركذ ام ىلع همكحف ىرخأ هرم طوع

 ءيشبىجنتسا ول امك يبجأ رخآ سحب يأ يبنْجأ اري الو ؛جورخلا دنع هباصأ
 ءًاطئاغ ناك نإ يأ َُتَحْفّص ْرواَجُي مَكَوَق ٍةَداَعْلا قف َرشتناو أردن ْوَلَو « سن

 ىلع سايقلابف ؛رداتلا يف أ | رَهظأْلا يف ُرَجَحْلا راج الوب ناك نإ يأ ََفَْحَر

 ردانلا يف امأ ءامهيف ال :يناشلاو «هب ىولبلا معت امم هنألف رشتنملا يف اّمأو «داتعملا

 .ردان هنألف رشتنملا يف امأو «هيف جرح ال هنألف

 لاق (زيزعلادبع نب دمحم)ب لولعم ؛فيعض ثيدحلاو .راتسألا فشك يق رازبلا هاور

 دمحم ةوحأ ةثالث مه :متاح وبأ لاقو .كورتم :يئاسنلا لاقو .فيعض :نطقرادلا

 ثيدح :مارملا غولب يف رجح نبا لاق .ميقتسم ثيدح مهل سيل نارمعو هلل ادبعو

 نودب ةريره يبأ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو .فيعض

 ٤(. ؛)ثيدحلا :ءاملاب ءاجنتسالا باب :ةراهطلا باتك :دواد يبأ ننس .راجحألا

 حماجلاو )١۷(. ثيدحلا :ءاملاب ءاجتتسالا باب :ةراهطلا باتك :هجام نبا نتسو

 :يذمرتلا لاق )7٠٠٠١(. ثيدحلا :ةبوتلا ةروس :ريسفتلا باتك :يدمرلل حيحصلا

 هه ص ١ج :كردتسملا يف مكاحلا ةياور نم هدضعي ام هلو هجولا اذه نم بيرغ

 ١ ج :ينالقسعلا رجح نبال ريبلا صيخلت :رظني ,۲۲٤ص 7 ج :دنسملا يف دمحأو

 . ۳٣۱۲ص



 AY ثَّدَحْلا باس باب :ةراهَطلا باك

 و

 نإف «تاحسملا ُدَدَع دصقلا نأل ِرَجَح فارْطأب ولو يتاَحَسَم ْثآلَث بجي

 ٌرَمْجَتْمما نم ] ديو هلوقل اعيإلا نسمو ؛رثكأو عبارب يأ ُكاَقنإل بجو قب مَ

 ىلع تاحصلا دراودتل وَلَحَم لكل رجح لکو "22٠ '”هتحص ىلع قفتم [ روي
 جا ةَ مكا ُدحَي لوا ] :ل لوق طَسوْلاَو هاج غروب :ليقو «لحخا

 ايسأت هراس اجيال ُنَسُيَو عبر ٌرَجَحَو ِنِيَتَحْفّصلِل ِنْيَرَجَح

 ,ِرَهْظَألا يِف ثول الب ٍرْمَبَو دول ءان ًالَو 2"""ىنميلل ًاعركتو عراشلاب
 .تّيفح نإو ةبوطر نع ولخي ال هنأل معن :يناثلاو حیرلاک

 يضاقل ةنسح ًابادآ للعلا باتك يف ميكحلا يذمزلا هللا دبع وبأ ركذ :ُهدِئاَف

 ) )۲١ارثو ْرِيْجَتْسِيَف مكذحأ َرَمْجَعْا اإ ] :لاق لي يلا نأ هيه هل ةريره يبأ نع [.

 بابو 055 ثيدحلا :ءوضولا يف راثنتسالا باب :ءوضولا باتك :يراخبلا حيحص

 نم راتيالا باي: ةراهطلا باتك :ملسم حيحصو .(157) ثيدحلا :ارتو رامجتسالا

 ثيدحلا :رامجتسالاو راثنتسالا 7197/9759 5(.

 :لاققف ةباطتسالا نع ل هللا لوسر لمس ر یا م نب ليس تع 1

 ةبرسملاو [ ٍةَبَرْسَمْلل ٌرَجَحَو «نيتحفصلل ِنْيَرَحَح ءراَجْخَأ هال أ ْمُكْدَحُأ ُدِحَي امو

 هدانسإ ؛لاقو ؛يقهيبلاو «نيطقرادلا هاور :ةفحتلا ف لاق .ريدلا نم ثدحلا ىرحب

 باتك :يطقرادلا ننس يفو ؛لاق امك وه :تلق .ةلعاف يليقعلا فلاخو «نسح

 باب :ةراهطلا باتك :رربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «هنسحو ,558ص ٠ج :ةراهطلا

 هفعض (سابعلا نب ى ب يليقعلا ُهلعأو .(ه هود ةه) ثيدحلا :ءاجنتسالا ةيفيك

 يراخبلا هل ىورو .يرقلاب سيل :يئاسنلا لاقو :دمحأ مامإلا هثيدح ركنأو :نيعم نبا

 اج :ريبحلا صيخلت :رظني .هثيدح يبهذلا نّسحو هلي يبلا لي ركذ يف ًادحاو ًائيدح

 . بيذهتلا بيدهت نم )۳١۸( ةمجزلاو (۲۷) ثيدحلا :١؟5ص

 هاور .[ ٍنْيمَيلاب يحنتسمت نأ لو للا ُلوُسَر اناهل ] :لاق ؛ك5 يسرافلا ناملس نع (1؟7)

 :نتسلا يف دراد وبأو )۲٠۲/١۷(. ثيدحلا :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسم

 يف يذمرلاو «(۷ ) ثيدحلا :ةحاحلا دنع ةلبقلا لابقتسا ةيهارك باب :ةراهطلا باتك

 نسح :لاقو )١5( ثيدحلا :ةراجحلاب ءاجنتسالا باب :ةراهطلا باتك :عماجلا

 . مهريغو .حيحص



 ٍثَدَحْلا باتا باب :ٍةَراَهَطلا باك ۸۸

 ناطيش مسال ءالخلا يمس :لاقف ءاهدفتساف اهل ضرعت نم انباحصأ ْنِم َرَأ ؛ةحجاحلا

 ادله ] :لاق ةديرُب ةياور نم اعوفرم ًثيدح هيف دروأو الح هنا عضوملا كلذب لكوم

 نکو ماعلا لِي ان نم لاو د ردح عبا دست كنا لسا السل تب

 يْنإ :ضايع نبا ليضف لاق دقف [كيفتل ارِقْشَعُْم كقلاح نم ًايِحَتسُم الحر

 كبر نم ًءايح كسفن ظعو ؛ءالخلا ىلإ يددرت ةرثك نم يسفن "فن

 َكَنَع ُهَحّرْخَأَو ؛كاقسو َكمعطأ نيح كيلع هللا ةمعن يف ًاركفتم ًاعضاوتم شماو

 امنأكف هيلإ ادع نم نأ يور دقف ءرذع ريغ نم اودع هيلإ دعت الو هَكاَذآ َنْيِح

 طمأو «ةربع يلوحد لعجا مهللا :لقو ءالخلا باب ىلع فو «ناطيشلا لبقتسا
 قصبتالو «كاذ ذإ كنع دعابتي ناطيشلا نأ :سنأ نعف ءاهب يمحرت ةمحر نع ىذألا

 ةرفصو ةسوسولاب ىلتبي هنأ :يور دقف «ةرذعلا نم كنم جرخي امىلع الو «كلوب يف
 وأ هدالوأو وه مدلاب يلب هنم جرخي ام ىلع قصب نم ؛لاق هنأ ءاطع نعو «نانسألا

 «نايسنلا ثروي هنأ :سابع نبا نعف يالغلا سأر ىلع كاتسي الو «هبقع نم دحأ

 هنأ :سنأ نعف طحت الو «هسفن الإ ٌنمولي الف هّرصب بهذف كلذ لعف نم هنأ هنعو

 «ناطيشلا هيلإ ي وأي هنأ :يور دقف ىرحأ دعب ةرم كمتاح بلقت الو «ممصلا ثروي

 اهاندأ ءاد نيعستو ةعست نم ءافش هيف نأ :يور دقف «كنم جرخي امع ًايلوم موقتو

 نإ :لاق كاحضلا نعف «ةرتس ءامسلا نيبو كنيب لعجت نأ دهتحتو «ماذحلاو صربلا
 «كنيمي ىلع دمتعا تمق اذإف «ءامسلا نانع نم ةمحرلا هيلع ترطمأ كلذ لعف نم

 يور دقف ءضرألاب كحرف فظنت الو .ةمكحلاىتؤي :لاق هنأ بعك نع يور دقف

 دقف ؛اهنفدا لب ةلمق لتقت الو «ةمايقلا موي همصاخت ضرألا نأ :رماع نب ةبقع نع

 الح سار ىَلَع َرُهَو لقا لَ ْنَم ] :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نب دمحم ىور
 يحمل ام يقل الو اتم يأ للا و سل طبخ واج يف ان

= 0 
 .رظنلاو ؛ةّصاح فلاب ِنْيَعْلا برضو .دض ُنْمَمْلاَو ةباكلآ :قللاو (ق م ل ر َقَمَل ۲۳)

 ط يحلا سوماقلا .مفلا بفارطأب لكألا ُجْمَللاو ؛ْحّمَلَت م :َىّملَت امو .ًائيش :ًاقامل قاذ امو

 .يداب از وريفلل



 مق ا ا رولا باب :ةراهطلا باك

 كلذ لعف نم نأ :لوحكم نعف «ةرذع وأ لوب نم كنم جرخي ام سأر ىلع هب
 نأ :ةداتق نعف «كليوارس دشت ىتح مقت الو «هيلع حايرلا تبلغو هنانسأ تدودت

 لغتشت الو «هنم هتوم نوكي ىتح هيلع مدلا بلغو هنطب دودت كلذ ىلع ماد نم

 يف قافنلا ثروي ضيمغتلا يعأ كلذ نإف كينيع ضمغت الو لامعألا نم ءيشب
 كلذ نأ بعك نعف كراسيب ءالخلا ىلإ ءاملا كعم لمحت الو ؛نسحلا هلاق امك بلقلا

 كسأر لعجتو كيغدص ىلع كيدي عضت الو «كئوضو باوُن دقفيو ناطيشلا لعف

 ةمحرلا بهذيو «صربلاو بلقلا ةراسف ثروي كلذ نأ :ينرقلا سيوأ نعف ءامهنيب

 هجولا ءام بهذي هنإف نيطايشلاو ةربابحلا لعفك هريغو طئاحىلإ دنتست الو «ءايحلاو

 كيعبصإ نيب كجرف ذحأتو امهيلع ًادمتعم كيمدق ىلع دعقت لب «نطبلا خفنيو

 ىلع ىرسيلا اهدي عباصأ فرط عضت اهنإف ةأرملا امأف «غ رفت ىتح ىطسولاو ةبابسلا
 هب لاجرلاو ءاسنلا رمأ هنأ :ةداتق نع انغلب «كلذل فظنأو اوبل عطقأ رهف اهتناع

 ةأرملا امأو ءايوتسم هلوب جرخيو هرهظ يوتسيل هْيَدخفو هيلحر نيب جرفب لحرلاو

 امأو ءاهبيصي ال ًايوتسم اوب جرخيف ضعب ىلإ اهضعب اهيتبكر فارطأ مضت اهنإف

 الو :يذمرتلا لاق «ىرحألا ىلإ هيذخف ىدحإ مضي :لاقف انباحصأ نم يجيندنبلا

 ىلع كسأر عضت الو .ناطيشلا دعقم كلذ نإف «ىنميلا ىلع ىرسيلا كدي عضت

 . نطبلا ءادب هتوم ناك كلذ لعف نم نأ :ئغلب نسحلا لاق دقف «كيتبكر

 ؛ةفاظنلا :يهو ٍةَءاَّضَولا نم ُهلْصَأَو بالا هجن ؛ هنأ ؛وا ولا مب وه :ءوضرلا

 ٍرَدْضَملا ساق ّنأل ٍ؛ِرَدُصَم مسا وُو ب رشا ة ِةَّمْلَظ ْنِم ُءاَيصلاَو ؛ٌةَراَضنلاَو

 "ألا | ورلهب هتَيصوْصخ يِ ُءاَملُعْلا فلتخ و معلا نو ىَلَع ُءوُضَوعلا

 هنأل يوضولاب ةّيمالسإلا ةّمألا صاصتحلا يف الخلا هقفلا ثحابم نم سيل :تلق )١54(

 إ الإ ؛ميرشتلا وأ لمعلا ديفي اع اهب ملعلاو ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ريغ يف فالح

>> 



 ِءوُصْوْلا باب :ةراهطلا باك

 ال عقو اذ ذإ ثدحلاف ًالإو ؛همكح عفر يأ سدح عفر هن : :اًهُدَحَأ قس ُهضْرَف

 ا اذكر ف  ءءوُضْولا ٍضْرَف ءاَأ وأ نه ىلإ رقتفُم ةحاَبتنما وأ عفترب

 الصلل ةراهطلا وأ أ يوضولا ضرف ءادأ وأ «ثدحلا نع ةراهطلا وأ ءطقف ءوضولا

 008 اًمنإ ] :ُمالَّسلاَو ةالّصلا هيلع لاق ءوضولا ىلع فقوتي ام اهريغل

 :هلوقب هلدبأ ول ول ؛(رهْط ىلإ ٌرِقفُم) هلوقو «هب يونملاب ملعلا ةينلا طرشو 2"*[تاّيتلاب
 نآرقلا ةءارقو دجسملا يف ثكملا نأل ء:نسحأ ناكل لسغلا يف لعف امك ؛هيلإ رقتفم

 .امهتحابتسا و ءوضولا عصب الو «لسغلا وهو رهط ىلع نافقوتي

 ءوضولا ءادأ ةين اذكو :ُتلق «ةَحاَبيمالا ةي ُهاَفَك ٍةَصاَحَتْسُمَك ُهُنَدَح َماَد ْنَمَو

 ,عْفّرلا نود أ يطرب ف يلع ص ام اذهو ینا يوالا ل هب حر امك

 ؛عفرلا ةّينب عنملاو ؛ةحابتسالا ةّينب ةحصلا يف يأ ءاًمهيف حيحّصلاىَلَع «ثدحلا ءاقبل

 دنسب ءاحج ام :ماقملا اذه يف هيقفلا هب ىنعي يذلاو .هبسحب رظنيف ىنعم ديفي صن ءاح

 ناكنإلا ُْطَش رولا ] :لاق كي هللا لوسر نأ ؛يرعشألا كلام يبأ نع حيحص
 ؛ٍضْرَألاَو ءاَمّسلا ن ب ام الْ رکا هلل او هللا َناَحْبُسَو ؛ناَريِمْلا ٌدلْمَت هلل ُدْيَحْلاَو

 يا لک َكِيَلَع وأ كَل حح ُنآرَفْلاَو اهر ةقدصلاو ٌءاَبيض ُرسصلاَو نج موصل

 ثيدحلا | :ةراهطلا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور [اًهَفبوُم ْرأ اهَِتْمُمَف هس م ئاب وُدْعَي

 :ءوضرولا ةنس باوبأ عامج :ةراهطلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلاو )١/۲۲۳(.

 )١185(. ثيدحلا

 اَمْنِإَر :لوفي يو هللا لوسر تسعم :لاق هيض باطخلا نسب رمع نينمؤملا ريمأ نع )١1(
 رو 5

 قرع ليف اار أ همي ايدل ةكرحِه تناك ْنَمَو هوِلوُسَرَو هللا ١ ىلإ ترهق

 0 ادب فيك باب :يحولا ءدب باتك :يراخبلا حيحص .[ هيل َرَحاَه ام ىَلِإ

 يفو (21) ثيدحلا :ةينلاب لمعلا يف ءاج ام باب :نامبإلا باتك قو «) ثيدحلا

 باتك يقو )۲٥۲۹( ثيدحلا :هباحصأو علي يتلا ةرحه باب :راصنألا بقانم باتك

 (۳۸۹۸) ثيدحلا :ىون ام هلف ةأرما جیورتل اي لمع وأ رجاه نم باب :حاكنلا

 ي باب :ليحلا باتك يفو (5.070) ثيدحلا :ةينلا باب :روذدلار نامعألا باتك يفو

 1١//١917(. 5 6)باب :ةرامإلا باتك :ملسم حيحصو .(11۸۹)ثيدحلا :ليحلا كرت

 E | ىلإ ةنرْجِه تناك ْنّمَف یت ام ئرثا | اًمنإَو «تاّينلاب ُلاَمْعَألا



 ۹۹ ءوضولا باب :ةَراَهَطلا باك

 .ةحابتسالا نمضتت ثدحلا عفر ةين نأل ءاش امهيأىلع راصتقالا زوجي :يناثلاو

 هوني مل نإو ءلصحي هنأل ءحيِحّصلا ىَلَع َراَج ٍةَرَبمعُم ةن َعَم ادر ىو ْنَمَو
 «هريغو ضرفلا نيب كرتشا هنأل ءال :يناثلاو ءدجسملا ةيحمتو ضرفلا ىون ول ام هبشأف

 وأ ىئانثأ يف مأ ءوضولا لوأ يف ناك ءاوس امل ًاركاذ نوكي نأ ةريتعملا ةينلاب هدارمو

 «ثدحلا عفر ةين ىلع فقرتي ال هنأل ءحَصألا يف الف ٍةَءاَرِقك ٌءوُْضْو هل ١ بدن ام

 .امزج حصي الف ؛ءوضولا هل ُبَدْنُي ال ام اّمأ هيلع بابحتسالا فقوتل بع :يناثلاو

 م

 ضرفلا لّوأب نرتقتل هنم لسغي ام لّوَأِب يأ ِهْجَوْلا لّوَأب اَهنْرَق ُْبجَيَو

 اهنأل ؛عنملا حصألاو ءوضولا نم ءزجي اهنارتقال لف ةنسب يكي :َليِقَو :ةالصلاك

 «هجولا لسغ لبق يلا تبرغ اذإ ام :فالنملا لحم مث .عباوت ننسلاو «ضرفب نزتقت مل

 ىَلَع اًهفيرقت ُهَلَو ءلضفألا وهو زاج هجولا لسغ يف عرش ىتح ترمتسا ول امأ
0-0 af 

 .ةالصلاك ؛ال :يئاثلاو «هلاعفأ قيرفت يف امك حَصألا يف هئاضعأ

 «ةهحاوملا هب عقت ام هحرلا نأل ذأ َنْيَب اَمَو ءامهرخآ ىلإ يأ هْبَيِحَل ىَّهَتْمَو

 ىلإ جانحي ال :مامإلا لاقو «علصألا ابلاغ هلوقب جرخو «هركذ امج عقت ةهجاوملاو

 قاما لسغ بحتسيو :تلق «ببسل رعشلا هنع رسحنا نإو تبنم هنأل ءديقلا اذه

 "يف 5 ثيدحل نيتبابسلاب

 فاق هجو .ورْمَه كر اَمّيرَو اس ةَرْمَه اَهَدْعَبَو ميلا حتفب فب «قأم ةن :نيقأملا (117)

 رهو فاقلا دعب نينا (نیقام) ةياور يف .ضنألا يلب يلا يعل فرط وهو ؛ةانثم

 .قأَمْلا يف ةغل رهو «يِقَأَم ةينثت

 للا لوُسَر ٌءوُضْو ْفْضْو :لاق [ يلهابلا ] ةمامأ يبأ نع بشوح نب رهش نع
 نانذألاو :َلاَكَو .قاشنتسالاو ةَضْمْصَمْلا َرْكَذ فيك ركذأ الر ل اال کد يي

 ُداَّمَح اَناَرَأَو ؛هيعْبصأِب لاو ءنْيقاَْلا حسني ت للا ُلوُسَر ناک :لاق سرلا ن

 يبأ نع :دواد يبأ ظفلو .؟هريص ١ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور أم حسم

 :لاقو :لاق ؛نيقأملا حسم كي هللا لوسر ناک :لاق ي يبا ءوضو ركذو ةمامأ
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 ِءوُصْوْلا باب :ةَراَهْطلا باك ۹۲

 هتاذاحم ّمّصَأْلا يف ُفيِذْحَتلا اذَكو ءهب ةهحاوملا لوصحل معلا ٌعِضْوَم ُهنمَف

 اَمُهَو ناعرا ال «هنع رش ةيحنت فارشألاو ءاسنلا داتعي كلذلو «هحجولا ضايب

 نأ ٌروُمْنُجْلا َّحّحَص حص :تلق .سأرلا ريودت يف امهنأل ,ةّيبصانلا َناَميَمْكَي ناَضايب

 لسع اجو «هب رعشلا لاصتال <« ٍءملغأ هلل او سار َنِم فيذختلا عضم

 ىَلَع ةَعلْسلاك ءارَشَبَو ارغش يقع دحر ؛وبراشو ؛راذِعو جاو ؛بذه

 ؛بوحولا حصألاو ؛ةيحللاك قةفبيك ٍةَقَفْنَعُنِطاَب بجيل لير فلا احم

 ْلِسْفَيلَف الإ بذُهك تقخ نإ «لحرلا نم يأ َهَيحَللاَو « «ةردان .اهتفاثك نال
 سلب يف اهترشب ىرت ام ةفيفخلاو «ةفشملل اهنطاب لسغ بجي الو يأ ءاَهَرِهاَظ

 نع هحورخل ِْجَوْلا نَع جراخ لع بجي ال :لْوَق يِفو «حصألا ىلع بطاحختلا
 .هب ةهحاوملا لوصحل بوحولا ححارلاو «سأرلا نم ةبآوذلاك ضرفلا لحم

 :ظ لوسرلا ءوضو ةفص باب :ةراهطلا باتك :دواد يبأ ننس .[ سأّرلا نم نانلار

 نينذألا نأ ءاج ام باب :ةراهطلا باتك :يذمرتلل حيحصلا عماحلاو )١١٤(. ثيدحلا

 نسم نانذألا باب :اهتيئو ةراهطلا باتك :هحام نبا نئسو .(۳۷) ثيدحلا :سأرلا نم

 َناَكَو [ سأرلا نم ناَنْذُألا] :لاق ج هللا لوسر نأ :ظفلب (5 4 4) ثيدحلا :سأرلا

 سيلو ؛نسح ثيدح اذه :يذمزلا لاق .نيقأَمْلا حسي ناكو هرم ُهَسأر ُحَسْمَي

 ثيداحأ نم نماثلا ثيدحلا :!خص ١ ج :ةيارلا بصن يف نكلو .ٌمئاقلا كاذب ةدانسإ

 اذهو :مامإلا ف ديعلا قيقد نبأ لاقو :يعليزلا لاق :قاشنتسالاو ةضمضملاب رمألا

 يف كشلا :يتاثلاو .بشوح نب رهش يف مالكلا :امهدحأ :نيهجرب لولعم ثيدح

 ةعيبر نب نانسو .ةبيش نب بوقعيو يلجعلاو ىو دمحأ هقثو رهش نكلو «هعفر

 لاقو .هب سأب ال هنأ وحر :يدع نبا لاقف نيل دق ناك نإو وهو .يراخبلا هل جرخأ
 فالخلا ةصالخو .ه .إ .ملعأ هلل او نسح اندنع ثيدحلاف «يوقلاب سيل :نيعم نيا

 . هتاور ةقثو هلاصتال ؛حيحص هدانسإ نأ ثيدحلا يف

 ثدحت ةدايز ىلع قلطت اضيأ ةعلسلاو .انه دارملا وه سيلو .هب رجتي امو ؛عاتملا :ةعلسلا (#)

 نم ةفلتخم ماجحأب نوكتو «قنعلا يف جارح وأ .تكرح اذإ كرحتت ةدغلاك ندبلا يف

 ةدام :يدابآزوريفلل طيحلا سوماقلاو «يزارلل حاحسلا راتخم رظني .ةحيطب ىلإ ةصمح

 .(ع ل س)



 ءو باي :ةراهطلا باك

 (عم) ىنعم 2" ”'2ةيآلا يف (ىلإ) نأل هْيَقَقرِم عم عامجإلاب يدي لسع :ثلاثلا

 هيأ اي :ىلاعت لاق ءءوُضْولا ةيآ نم (ىلإ) :ءوُضُوْلا ةي يف (ىلإر ُةَلَألَد :ثَحْبَم 1
 ًاوُحَسْماَو ٍقِفاَرَمْلا ىلإ ْمُكَيِدئاَو ْمُكَهَرْحُو اولْعاَف الملا ىلإ متم اذإ أونمآ َنيِذلا
 امن رهف ؛ةيآلا يف (ىلإ) ىسم امأ «[ 5 /ةدئاملا ] نيكل ىلإ مک اسرار مكسور

 :لاوقأ ةثالث ىلع هليوأت يف ءاملعلا فلتحا

 يف ىلإ نأل) هلوقب هللا همحر فنصملا هيلإ راشأ يذلا وهو ؛عم ىنعمم (ىلإ) نأ :لوألا
 /فصلاو ه۲/نارمع لآ] ول اىلإ يراّصنأ نسو :ىلاعت هلوفك (عم) ىنعمب.ةيآلا

 .[؟راءاسنلا] «ْكلارئأىَلإ ْمُهِلاَوَْأ الكا الر ىلاعت هلوقك :هريغ لاقو .[ ٤

 ىلع سيل يقرع لامعتسا هنكلو «لمتح اذهو ؛عم ىنعمج انه (ىلإ) نإ :ارلاقق

 . اهباب ىلع اهانعم ليوأت يف لمحت نأ ذيحلاو .ةغللا يف (ىلإ) باب
 اذه كعب :لوقت هيف لحد دودحملا سنج نم ناك اذإ دحلاو ٌدح (ىلإ) نأ :يناثلا

 نو :ىلاعت هلوقك ؟ضورفملا دلا هيف لحديف ءاته اه ىلإ انه اه نم ناّدفلا

 ٌدح ءديو راهنلا ّدح ةياهن مايصلا مامتف .[ ۱۸۷/ةرقبلا ر ليلا ىلإ مالا اوما

 ناك اذإف «ةياغ (ىلإ)و .فالح ريغ نم بوحرلا يضتقي مايصلا رمأف .ليلل
 ناّدفلا تيزاشا :كلوقك «همكح يف لحاد رهف اهلبق ام سنج نم اهدعب ام

 ءرجش عيبملاو- ةرجشلا هذهىلإ ةرجشلا هذه نم كنم تيرتشا وأ ؛هتيشاحىلإ

 نإف «رادلا ىلإ تادفلا تيرتشا :كلوق فالخب .عيبملا يف ةلحاد ةرجشلا نإف

 ىتح موصلا مامتىلاعت هللا طرشف ,هسنحج نم تسيل ذإ دودحملا يف لحدتال رادل

 ةلالد عم يرجي مالكلا اذه «راهنلا نيبتي ىتح لكألا زوج امك «ليللا نيبتي

 قايسلا ةلالد يف دارملا نيعي صن دري مل ام طابنتسالا يف هيقفلا ديفيو ؛موهفمل

 .فرحلا ىنعمل

 کینو :ىلاعت هلوق نأ هقيقحتو .ضورفملا ّدح ال طقاّسلا ٌدح قفارملا نأ :ثلاغلا

 ىلع عقي ام ىلع ديلا قلطت برعلا نأل «بكنلا ىلإ رفظلا نم هقلطمب يضتقي
 لصأ ىلإ عباصألا ىلع عقت ُلْجّرلا كلذكو «فتكلا ىلإ عباصألا فارطأ
 املف هدفي مل قفارملا عم ىنعملا ناك ولف ديلا مسا تحت لحاد قفرملاف ءذحتفلا

 بكتملا نيب ام طقسأو «لسغلا نع قفارملا كح نم عطنقا قفاَرَمْلا ىف :لاق

 ىلع يرجي حيحص مالكلا اذهو ءرفظلا ىلإ ةلوسغم قفارملا تيقبو «قفرملاو
 .هيقفلل ةدئافلا ثيح نم هقباسك وهو «ئنعمو ةغل لوصألا

<< 



 ءوُضوْلا باب :ٍةَراَهُطلا بانك 4 ٠

 ةنسلاو ؛ةفاضإلا قارما ىلإ :ىلاعت هلوق يف (ىلإ) ةلالد ف حيحصلا :تلق ©
 لاق ت نام ثيدح ل ماس اكو راح تيدح لج ر تیا تع

 ىَتَح نيقفريلا ىلإ یدو ؛ُهَهْحَر َلَسْغَف ف | لوُسَر َءوضو و كَ اضن امله
 لسع من يحلو ويتذأ ىَلَع هيدي رم م ٠ هارب حسم م «نيدْصَعْلا ازات
 :رجح نبا لاق .هريغو ؛ننسلا يف يطقرادلاو .حيحصلا ين ملسم هاور (هْيلجِ
 .نئسح هدانسإ

 دارأ امك هيف (ىلإ) ةلالد نوكتف ءيعرشلا دارملا تني هسا نإف ؛اذه ىلعو

 يف ءاهقفلا ضعب هيلإ بهذ امو ليصفتلا اذه فلكت ةرورضلا نم سيلو ؛عراشلا
 .ملعأ هللاو .ماكحألا يف عراشلا دارم دصقل نايب ةنسلا نأ اميس (ىلإ) ىنعم

 ليوأتلا يف فرح عضوم فرح عضول ليبس ال ام رهف (عم) ىنعمب (ىلإ) مهرف امأ @
 نوكيو «لاعفألا يناعم فرصتتو «هانعم فرح لك نوكي امنإو «حيحصلا ىلع

 يأ «هسفنب ال هريغب ىنعم ىلع لدي فرحلا نأل «فورحلا يف ال اهيف ليوأتلا ىنعم
 امك قايسلا تاريرقت نم دعاوقلا ف هتلالد يلرصألا ذحأيو «ءصنلا قايس ةلالد يف

 هلل ! ءاش نإ يتأيس

 يروشلاو يدسلا لاق هلا ىل إ يراّصنأ ا ْنَم» :ىلاعت هلوق ليوأت يف مهوق امأ @
 لوقلا اذهو هللا ىلإ ليبسلا يف يراصنأ نم :نمسحلا لاق .هلل | عم ىنعملا :امهريغو

 :هانعم ليقو .هللا امهمحر يكلاملا يبرع نباو يطرقلا هلاق ديبللا وه ءاهباب ىلع

 .هللا ىلإ برقي اميف يراصنأ نم

 نبا لاق :يبطرقلا لاق .كٌمُكَلاَرْمَأ ىلإ هَلْ أرلكأت ًالوإ» :للاعن هلوق ليوأت امأ @
 مهسفنأ لبق ني هربضحاف طلخلا يهتلا ةبآلا هذه يف ٌسانلا لوا :نسحلا نع كروف

 /ةرقبلا  يمكناوخإف ْمُهوُطِلاَحُت نوف: ىلاعت هلرق يأ- ةرقبلا ةيآ يف مهنع ففحف
 :ىلاعت هلوقك ؛عم ىسعمم. (ىلإ) نإ :نيرخأتملا نم ةفئاط تلاقو - ٠

 نمضتت يهو اهبابىلع (ىلإ) :قاذحلا 0 دي سيلو هللا ىلإ يراّصنأ
 0 ارلسغا :ىنعملاف .هإ.لكألا يف مكلاومأ ىلإ مهارمأ ارتست ال يأ 0 ١

 َراَدَأ اًوت امل هلي يبل نأ :رباح 6 ىور دقو ؛قفارملا ىل

 .ىنعملا اذه ققحتيف ار وع ل
 ةريره ربأ ناك ءانركذ ام ىلع ةغللا يف قلطنت لحرلاو ديلا ناك املو :يبطرقلا لاق (©

 نم هِل علت ] :لوقي ؛ف# يليلخ تعم لوقيو ؛هقاسو هطبإ ءوضولاب غلبي
>> 



 4 ِءوُضْوْلا باب :ةَراهْطلا باتيك
- 

 (يِقَب ام لسع بجو ُهُصْعَب عطق ناق 4 | ىلإ يِراّصْنأ نسف :ىلاعت هلوقك

 ٍروُهْشَمْلا ىَلَع ٍدّضَعْلا ٌُمْظَع سارَ هيقْفرِم نِم وأ ديلا نم هنأل ىقب ام لسغ يأ

 دقو عارذلا مظع نم هيف امل قفرملا لسغ نأل ؛بجيال :يناثلاو «ضرفلا لحم نم هنأل

 .ليجحتلا ليوطتل ًاميلس ناك ول امك هلسغ يأ ءهدَع يِقاَب بث ُهَقْوَف وأ ءلاز

 نأل «سأرلا دح يأ «وّدَح يِف رغش وأ ,هِسَأَر ةرشبل حسم ىّمَسُم :عبارلا
 ةرشبلاو رعشلا نم لكو «ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطني وهو ؛لمحب ةيآلا يف حسملا
 ول هنإف ؛هحولا فالخب ؛العو سأر امل مسأ سأرلا ذإ ؛ًافرع سأرلا مسا هيلع قدصي

 رهاظ ىلع عقي امثإ كلذو ةهجاوملا نم هجولا نأل ؛هزجي مل رعشلا كرتو هترشب لسغ
 ءحسملاب رومأم هنأل ءال :يناثلاو «ةدايزو حسم هنأل هلْسَع ُراَوَج ٌحّصَألاَو ,رعشل

 ةيفيكل رظن الو ءءاملا لوصو دوصقملا نأل دم الب هيلا عضوو «حسع سيل لسغلا و

 .ًاحسم ىمسي ال هنأل ءال :يناثلاو ءلاصتالا

 , 2"؟ةيقلل هك عَم هْيَلِجِر ْلْسَغ :نمماخلا

 فالح ىلع نوعمحب سانلاو :ضايع يضاقلا لاق :[ ُءوُضْوْاعْلَب ْتْيَح نمل
 دقق َداَر نمف ] :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هدودح عوضرلا ىدعتي الأو اذه

 نع هكحي ملو ؛هب درفنا | امو ل ًابهذم لعفلا | اذه ناك :هريغ لاقو .[ ّمَلَظَو ىَدَعَ

 [ ٌنوْلَجَحُمْلا ُرْغْلا مت نأ ] :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ةطَبتسا امو ي يبلا

 .ركذ امك [ ةي غلبت ] :هلوق نمو
 ج ر ١٠ص 5 جاو 47ص ٤ ج و ۳۲۷ص ۲ ج :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظني @

 رباح ثيدح امأ .557ص ۲ ج ؛يبرع نبال نآرقلا ماكحأو ۰٩ص ۱۸ ج و ۸1-۸۷ ص

 .نسح هدانسإو ۸۳ص ١ ج :ننسلا يل يطقرادلا هاررف

 . 114 / فصلاو ه8 / نارمع لآ (۱۲۸)

 اوُحسْلاَو قِفاَرمْلا ىلإ مكيديأو مُكَهَوُحُو اوُلِسْعاَقإل :ىلاعت هلوق نم ؛ءوضولا ةيآ )1١9(

 ديز نب هلل ادبع نع ثيدحللو :تلق .[ ١ /ةدئالل ] «ِنْيبَعكْلا ١ ىلإ ْمُكَلْحْرَأَو مكسور

 مق من انآ اًمُهَلسفَف هدي ىلع هن ًاقكأ ءامب اعف ] :ةطدَلل لوسر ءوضو فصو هنأ

 لذا مث ءال كلذ َلَعَف ٍةَدِحاَو فك رم شتا ضمن اهب حسا هدي لحْدَأ

<< 



 ِءوُضْوْلا باب :ٍةَراَهَطلا باتيك

 نيديلا زورب مث ؛هحولا فرش هتمكحو «عابتالل ءاَذَكَه ُهبيِترَت :سٍداّسلا

 ٠ ىيوضولا نع الدب يأ ,ثِدْحُم َلّسَْغا ولو «سأرل ! فرش مث ؛ًابلاغ امهب لمعلاو

 ىلع بتوتي ءالا نأل حصص ثكقو سطغ ناب وب بيترت ريِدقت نما ن لإ هن هنأ حصل

 الب ةّحّنملا حّصألا :ْتلُق .ببتزلا نادقفل الف الو ,ةفيطل تاقوأ يف سمغنملا
 eM سار

 . ةفيطل تاظحل يف بيتزلا ردقيو يأ ملغ هلل او ثکم
# 

 ىَلَع يشأ نأ الرو ] :ُمالَّسِلاَو ٌةلّصلا ِهْيَلَع هلوقل ُكاَوُسلا :ةننسو :لصف
 م سار سا # ٌهعاذ* 8 8 مام کل 2

 ةقلع [ َوالَّص لك دنع ] ةياور فو ''' [٠ ءوُضْو لك دنع كاوسلاب ْمُهَ أل يتم

 يف لإ ًالوط كاتسي ناطيشلا نإ :ليق دقف «نانسألا ضرع يأ اضع ير

 يد هل لل م شا ةت لسا ر ر ھو لفت اھ رشا

 ؛هلك ا حسم باب رضوا باتک رال م هر لس ملا داو

 ضمضم نم بابو )١87( ثيدحلا :نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ بابو )١85( ثيدحلا
 )١97( ثيدحلا :ةرم سأرلا حسم بابو )١91( ثيدحلا :ةدحاو ةفرغ نم قشنتساو

 ثيدحلا :ةراهطلا باتك :ملسم حيحصو )١194(. ثيدحلا :رونلا نم ءوضولا بابو

 .ناقع نب نامثع نع (؟5/14)

 )١١١( :مئاصلل يشعلاب كاوسلا يف ةصخرلا باب :ةراهطلا باتك :يئاسنلا ننس ج١ ص١۲

 ج :ءاشعلا تقو رحآ باب :تيقاوملا باتك ينو ١ :كلام مامإلا اطومو .75397ص

 ج :كاوسلا يف ءاح ام باب ١ ثيدحلا :55ص )١١5(. يف :ةياورلا يراخبلا قلعو

 نبا ظفاحلا ركذو «بابلا ةمتاف :مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوس باب :موصلا باتك

 ج :يرابلا حتف :رظني .يئاسنلا دنع هلصو رجح ٤ ص۲٠٠

 قيلعت اهنأب فنصملا مالك مهوأ امر هنأل «يراخبلا اهلصو (ةالص لك دنع ةياور) )١5١(

 لك دنع ] قباسلا صنلا يف وه امك «يراخبلا دنع صنلا قيلعت نأل ؛كلذك سيلو

 :ةريره يبأ قيرط نم يراحبلا هلصو دقو :ملسمل ظفللا :ةالصلا دنع امأ .[ ءوضو
 يو [ ةالَص لك عم ] ظفلب (۸۸۷) ثيدحلا :ةعممللا موي كاوسلا باب :ةعمجلا باتك

 :ملسم حيحصو .ًارصتخم (7740) ثيدحلا ؛وّللا نم زوج ام باب :ييمتلا باتك

 . (557/47) ثيدحلا :ةراهطلا باتك



 4 ِءوُضْوْلا باب :ةراهطلا باك

 ضعب يف ًاصوصنم درو هنإ :ةدمعلا حرش يف لاق «نيدلا يقت خيشلا نإف ؛"””ناسللا

 لضفألا :معت «هب دوصقملا لوصحل «نشَخ ٌلُكب ""الرط هيف كايتسالا نأ تاياورلا

 "0 هحيحص يف نابح نبا هحرخأ امك َمُلَسَو هيلع هللا ىَلَص هب ايسأت كارألا

 لاق «[ ًاضْرَع اوکاتساف مكت اذ ] : هللا لوسر لاق :لاق حابر نب ءاطع نع )١85(

 رخأ قرطب رجني هلعلو «ةلاهج كلذ عم هيفو ؛هليسارم يل دواد وبأ ماور :ةفحتلا ف

 :لاقو ۷٦-۷۷ ص ١ ج :ريبخلا صيخلت ف رجح نبا هفعض :فيعض ثيدحلا .ةلرصوم

 هيفو [اضْرَع أوك اًعْماَف متنا اَذِإَو اص اوشا مرش اَذإ] ظفلب ءاطع قيرط نم
 نباو ءنيعم نبا هقثو :تلق «فرعُي ال :ناطقلا نبا لاق «يشرقلا دلا ني دمحم

 .ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق امك ءالسرم حصي ءاطع قيرط نم يأ ؛تلق .ه.إ .نابح

 . صيخلتلا يف رجح نبا لاق امك حصي ال هنإف رخأ قرط نم امأ

 كارسسلا باتك يف ميعن وبأ هاورو :رجح نبا لاق :۷۷ص ١ ج :ريبحلا صيخلت يف (©(17)

 [ الط كا 7 اضع كاسي 4 هللا ُلوُسَر ناک :تلاق ةشئاع ثيدح- نم

 .هإ .كوزتم وهو ميكح نب هلل ادبع هدانسإ ينو
 يل رجح نبا لاق دقف اصوصنم درو لاق امك هنإف ةدمعلا حرش يف هلاق ام امأ (

 يف ىسوم يبأ ثيدح يف امك ءًالوط كاتسيف تاسللا يف امأ :ريبحلا صيخلت

 :يوارلا لاق ؛[فوفىلإ نسي ِهِناَسِلىَلَع كالا فرو ] :دمحأ ظفلو ؛نيحيحصلا
 .ًالوط نسی هنأك

 وهو كاتس وهو كو هللا لوُسَر ىلع تلح ] :لاق ؛ه5 ىسوم يبأ ثيدح امأ @
 باك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ قرف ىلإ نسي ِهِناَسِل ىَلَع كاَوسسلا فرط ٌعيِضاَ
 :ةراهطلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو ٠١(. /45) ثيدحلا :كاوسلا باب :ةراهطلا

 لاق ؛لاق 41۷ص 4 ج :دنسملا يي دمحأ مامإلاو .۹ص ١ ج :كاتسي فيك باب

 .ىهتنإ .ًالوط سسي ناک :َلاَق ؛ُنَالْيَغ اّ ُهَفّصَوَو :دامح

 )١4( كار ْنِم اكو يي هللا لوُسَرِل يبا تدك ] ؛لاق هل دوعسم نب هلل ادبع نع [.
 ج :ريبحلا صيخلت ف رجح نيا ظفاحلا لاق ١ ىلعي يبأ دنسم يف كلذو :85ص

 هاورو ؛هماكحأ يف ءايضلا هححصو ءاضيأ يناربطلاو «نابح نبا هجرخأو . يلصوملا

 ج :دمحأ مامإلا دنسم يف كاذ :تلق .ه.إ .درعسم نبا ىلع ًافوقوم دمحأ ١ ص47١-
 ١ . :ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأو ج١ص7؟ ١ :(عمجملا) يف يمئيهلا لاق .نسح هدنسو

 لاجر ةيقبو «هفعض ىلع ثيدحلا نسح وهو دوجنلا يبأ نب مصاع هيف :۲۸۹ص ۹ج

<< 



 ِءوُضْوْلا باب :ٍةَراَهَطلا باك ۹۸

 كاوسلا مرحي هنأ :انباحصأ ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا باتك يف تيأرو

 صأا يف ُهَعبِصَأ الإ «يذؤي يذلا ناحيرلا دوعب هركي هنأو «ناديعلا نم مس هيف اع

 ؛تلصفنا اذإ امأ ءةلصتم تناك اذإ اذهو هانعم يف يه الو ءاكاوس ىمست ال اهنأل

 وفلا ىلع اهنفد ناك نإو ءاهب ءازحإلا دعبي الف «حصألا وهو اهتراهطب انلقو

 هب ىفتكا دقو .(""*راتخملا وهو ةدراو هيف ثيداحأل ؛لصحي :يناثلاو ءابحاو

 عبصا نع هعبصإب زرتحاو .هباب يف يتأيس امك تيملا لسغ يف باحصألاو فنصلا
 . 259 دئاقدلا يف هلاق ًاعطق يرحت اهنإف «ةنشخلا هريغ

 :ميكحلا يذمرتلا لاق «هعضومو هردقو هعضوو كاوسلا كاسمإ ةيفيك يف :ةَدْئاَ

 لعجاو «هقوف ةبابسلاو ىطسولاو رصنبلاو «هتحت كاوسلا لفسأ كنيعي نم رصنخلا لعب
 دوعسم نب هلل ادبع نع يور امك «هيف ةنسلا كلذك هتحت كاوسلا سأر لفسأ ماهبإلا

 كاتت ام لوا َكَقْبر ْعَلْباَو :لاق َرْيساَوَبْلا تروي هنإَف هلع ةّضْبقْلا ضبقت ةت الو ]

 ثروي هنإف ًائيش هدعب علبتالو ؛ِتْوَملا یو ءاَد د رو رو اقل يهل

 ! كاوسلا عضت الو «ىمعلا ثروي كلذ نإف ًاصم كاوسلا صمت الو ءةسوسولا

 لاق نأ وج اب يب رع ىو مف اع يمنا يكل ءاضرع ضرألاب هتعضو

 نع :نابح نبا حيحص يف دوعسم نبا ثيدحو .ه.! .حيحصلا لاجر ىلعي يبأو دمحأ

 كارآ نم اكاوس عي هللا لوسرل نجي ناك ؛دوعسم نب هلل ادبع نأ :شيبح نب رز

 )۷٠۰۲۹(. ثيدحلا :دوعسم نبا تاعاط و ىفطصملا ليثت ركذ باب :١١١ص ۹ج

 [ ٌعباّصَألا اوس نِم يزجت ] : هللا لوسر لاق :لاق ه5 كلام نب سنأ نع )٠١١(

 :ىربكلا نئسلا :بْيَعش نيىّسيِع باک يف هدو اَذَكَو :لاقو ءًافيعض يقهيبلا دعو

 هماكحأ يف يسدقملا ءايضلا هركذ :ةفحتلا ين نقلملا نبا لاق .هَدْعَب امو )١77( ثيدحلا

 ؛ةشئاع ثيدح امأ .يقهيبلا هاور :لاق مث ءاسأب هب ىرأ ال دانسإ اذه :لاقو ؛هدانساپ

 .طسوألا ب ينارطلا هاور :فيعضف [ ُهَكِلْدَبَف هيف يف ُهَعبصإ لذي ] :لاق

 ننعم لكَ ًاضْرَع كاَرّسل وسسلا) :جاهنملا لوق :لاق ؛ 74ص :يورنلل جاهنملا قئاقد )١۳١(

 هني دبابو ؛جاهنبلا دار اّمِم عُبصألا ُءاَْيْساَو نخب هيام (حمألا يف صا
 ان ع ر ير

 . ىهتنإ .ًاعطق ةئيشحخ تناك اذ بُک اهنا ورع عبا أ رم زارا عصا : :هلوَكَو



 ۹۹ ِءوُضْوْلا باب :ةراهطلا باتيك

 س

 ديزت الو :لاق سفت الإ مولي الق كلذ ْنِم ّنُجَف ًاضْرَع ضْألاب ةكاَريس ٌعَضَو ْنَم

 «تاطيشلا هيلع بكري هيلع داز امف عبصا ردق ولو ريش ىلع ككاوس لوط يف

 .ةنسلا كلذ نإف ؛هنودو ريش ىلع رصتقاو

 ٌعيضْوَم ل يبن نذأ نم كلاوسلا | ناک ] :لاق هلل ادبع نب رباج نع يقهيبل قو

 ب دلاحت نسب ديز هلعفو :قاحسا نبا هعفر لاق مث "”””[يبت الا نذُأ ْنِم ِمّلَعلا
 باتك يف بيطخلا یورو ."هریغو يذمزتلا هج رخأ اك فك يأ احصل

 ولور سان اك لاك كل رر يبأ نص شاص نع كورن

 600 لص لكي توت 20 وي افلح منکر رْسَأ

 2 رر

 س ا

 لك دانسإب يديمحلا هاور [ كاس الب ةَعَكر َنيِعْبَس ْنِم ُلَضْفأ ۽ اوس ناتعکر]

 ,2470)ثاَقت هلاجر

 ١(. هل ثيدحلا :كاوسلا ديكأت باب :ةراهطلا باتك :يقهيبلل ىربكلا نئسلا ع١ ۳۷)

 )١۳۸( ثيدحلا :كاوسلا يف ءاج ام باب ؛ةراهطلا باربأ باتك :حيحصلا عماجلا يف )۲۲(«

 يبأ نع ميهاربإ نب دمحم نع قحسإ نب دمحم ثيدحلا اذه ىورو :يذمزلا لاق مث
 نب ديزو ةريره يبأ نع ةملس يبأ ثيدحو .عَي يبلا نع دلاخ نب ديز نع ةملس
 .حيحص يدنع امهالك دي يبلا نع دلاخ

 نوحوري اوئاك هِي هللا لوسر باحصأو تماصلا نب ةدابع نأ ؛ناسيك نب حلاص نع (۱۳۹)

 )0۷۹4٤(. صنلا :ةبيش يبأ نبال ؛فنصملا باتكلا :رظني مهناذآ ىلع كاوسلاو

 )١40( ثيدحلا :ةعمجلا موي كاوسلا باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )۸۸۷(.
 ملسمل ظفللاو (557/47) ثيدحلا :كاوسلا باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 (وَآلّض لك َعَم] :يراخبلا ظفلو

 نم قاحسإ نبا قيرط نع ًالوصوم (170) ثيدحلا :ىركلا نتسلا يف يقهيبلا هاورو (141)

 نم فاح يقهيبلا نأ الإ تاق :هتاورو ءةشئاع نع هيبأ نع ميهاربإ نب بوقعي ةياور
 ثيدح نم ميعت وبأ هاور :تلق .نيفيعض نيهحجو نم هاور اذكو .قاحسإ نبا سيلدت

<< 



 ِءوُضْوْلا باب :ةَراَهَطلا باتيك 1

 ٠ن ةا نب للا ةعامحلا الس ] :خيهلوق كلذ لإ تممض اذإو
 كلذ فعاضتيو نيعستو ةئامئامثو فلأب كاوسب ةعامجلا ةالص تناك -ثيدحلا

 يل ةبولطملا رومألا نم كلذ ريغو ةراهطلا لامكو عوشخلاو ةءارقلا يف لضفلاب

 يِ ٌهالّصلأ ] دواد يبأ ةياور كلذ ىلإ مض اذإو ىلاعت هللا الإ هيصحي ال ام ةالصلا

 موجو اًهَعوُكُ مناف الف يف اًمألَص اذه الص َنْيِرشِعَو اسمح لوت ٍةَعاَمَج
 كلذو ةفعاضملا تداز ؛مكاحلاو نابح نبا اهححصر 7*2[ هال يسمح تغلب
 ةالص نم لضفأ كاوسلا نأىلع لاد روكذملا ثيدحلاو مث .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف
 .ةفقو هيفو اهلضف نم رثكأ هيف دراولا لضفلا نأل ,ةعامجلا

 .ًاضيأ ةزانجلاو ركشلاو ةوالتلا ةدجسو فاوطلل هبابحتسا دعيي ال :ٌعْرَف

 «*9يراحبلا هقلع ارال ةاَضْرم مقل هرَهَْطَم كاوسلا] لي هلوقل ملا ريت

 مث .بيغزلا يف يرذنلا هلاق «ديج امهنم لك دانسإو .رباج ثيدح نمو «سابع نبا
 ددسي) رازبلا هاور :لاق ؛4۸ضص ١ ج :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمحج يف يمشيهلا ظفاحلا نأ

 . نوقوثوم هلاجرو (اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 :دجاسملا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور :امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا )١47(
 ٍذَقْلا الص نم ُلَضْفَأ ] :همامتو .(0/1549-59) ثييدحلا :ةعامجلا ةالص لضف باب

 .[ ةَحْرَد ٌنيِرْشِعَو عسب
 :نابح نبا حيحص بيئرتب ناسحإلا يف نابح نبا هاور يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا )*١1(

 باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(؟57١)ثيدحلا :ةعامجلاو ةمامإلا باب :ةالصلا باتك

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (١8/ا90ه0 ثيدحلا :ةالصلا

 )١44( ج :مألا يف يعفاشلا هاور :اهنع هللا يضر ةشئاع نيئمؤملا مأ نع ثيدحلا ١ ص ۲۳:

 ننسلا يف نينمؤملا مأ ندع ًاقرط هل يقهيبلا جرحأو .حيحص هدانسإو .كاوسلا باب

 ثيدحلا ؛كاوسلا باوبأ عامج :ىربكلا )٠۳١- ٠ 4 ١(. :حيحصلا يف يراحبلا ُةقْلعو

 ةياور يف لوصوم وهو .بابلا ةحتاف يف :سبايلاو بطّرلا كاوس باب :موصلا باتك
 .١٠٠7ص ۽ ج :حتفلا ف رجح نبا لاق امك نابحأ نباو ةميزخ نباو يئاسنلاو دمحأ



 ا ِءوُضْوْلا باب :ةراهَطلا باك

 هركي الو «ةروكدملا عضاوملا يف دكأتيو ءاقلطم ةنس كاوسلا نأ :مّلَعاو ؛هظاقيتساو

 حير ْنسِم هللا دنع ْبَيْطَأ مئاّصلا مف فولحُل ] : هلوقل «لاَوزلا َدْعَب مئاّصلل الإ

 اذه قالطإو لمل [ ةا موي ]لإ ؛هيلع قفنم [ ةَ موب ك
 :لاق هلو ّيبلا نأ هللا دبع نب رباج ثيدحي صوصخم ثيدحلا
 ا

 يف يأ تعط
 رم هللا هذه أ دهها فولو َنوُسْمَي مهنإف ةّيناثلا امو .. .ًاسْمخ ٌناَضَمَر

 ثيدح هيلامأ يف يناعمسلا لاقو هدنسم يف نايفس نب نسحلا هاور [ ٍكْسِمْلا حير

 امك ؛حصألا ىلع بورغلاب ةهاركلا لوزنو :تلق «لاوزلا دعب ءاسملاو .2 1

 . ًاضيأ همالك همه

 27 ناك ] :تلاق ةغئاع نع دواد رب وب أ اور ام نيميلا 00
 لا

 .ةليلج ةدئاف يهو '** [i هتاور
 يف رظني الو :لاق ناطيشلا لعف نم راسيلاب كايتسالا :ميكحلا يذمولا لاق

 :نارمع نبا نعف .هتلسغ نإو كريغ كاوسب الو كاوسلا يقرطب كاتسي الو كاوسلا

 نسما نمف [ هيبت ىنح ارسلا عت ت الو ظفيملا قف وري كاسب كاسا ِنَم

 ُهَرُهَطَت أ بازتاب ارسلا دن كفر سیار تت اور ُكاَجْسُي ناطيشلا نأ

 لضف باب :مرصلا باتك :اهنم : ةديدع عضاوم يف حيحصلا يف يراحبلا هاور )١5(

 يف ملسمو .(1104) ثيدحلا :مئاص ينإ لوقي له بابو )١844( ثيدحلا :موصلا

 لاق امك وهو )١821/157(. ثيدحلا :مايصلا لضف باب :موصلا باتك :حيحصلا

 هللا همحر نقلملا نبا

 )۳٦٠۳(: ثيدحلا :ناضمر رهش لضف :موصلا باب :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور )١45(

 ٣٣۳ص ۲ ج

 ملسم وه يوارلا ؛(40١51) ثيدحلا :لاعتنالا يف باب :سابللا باتك :دواد يبأ نس )١4(

 ؛نومأم ةقث وهو (1۸۸۷) مقرلا :بيذهتلا بيذهت ف رجح نبا هل مجرت .ميهاربإ نب



 ِءوُضُوْلا باب :ةراهطلا باك ۰

 "8 اكألا يف امك هئانثأ يفف ءاوهس وأ ادمع يأ كرت كاف ُهْلَّوَأ ةّيملستلاَو f i f 4 يامي هيو فره مم o ثم

 عقوتل لب «ثدحلا لجأل سيل بابحتسالا اذهو 2" *هيعوك ىلإ يأ يفك ٌلْسغَو
00 

 ءانإلا يف امُهْسْمَغ ةرك ءاَمْهَرْهُط نقي مل نا 3 ””7مامإلا هلاق دعب نإو ثبخلا

 امهلسغب الإ ةهاركلا لوزت الو «حيحصلا ثيدحلا يف هب رمألل ءامهلْسَغ لَ

 ناك نإو ؛ىّلوألاب لزت ل اغزو باحصألاو يطيربلا يف هيلع صن امك ثالث
 مل نإو دوصقملا ريهطتلاف ءاهانعمل ةلمكم ةفلاثلاو ةيناثلا نأل ءاهب هدي ةراهط نقيت

 ؛دارملا ءانإلاو ءاهرحنو ةكربلا نع ءانإلاب زرتحاو «ةهارك الف ةراهطلا نقيت نإف «متي
 .نيتلق نود هيف ءانإ

 ِهْيَلَع هلوق هيلع لدي امهبوحجو مدعو ع ابال قاشس ت الاو ةصمصضمل او

 لاق لاَ ؛ةوُدِحَي ملف اءوُضَو ولا لوسر ُثاحصأ رن :لاق ؛كلام نب سنأ نع 2

 ؛ءاَملا هيف يِ ءانلا يف هد عضو ب هللا َلوُسَر تَرَ [ انه اه ] : هللا لوس

 زر ُمْوَقْلاَو ٍِباَصُأ نيب نم روق ًءاَمْلا تير :لاق «[ هللا ملسب اوضوت] :لاق من 1
 وبأ عامج :ةراهطلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .مِهرخآ ْنَع اًوُضَوَت ىَتَح

 .ةَيِمْستلا يف ام ٌحّصَأ اذه :لاقو )١47( ثيدحلا :ةيمستلا باب :ءوضولا ةئس

 يلي يذلا اَّمأو «ًماهبإلا يلي كلا ليصقَم يف يذلا مظعلا وه ؛ٌعاّكلا وأ :ٌعوْكْلا )١٤۹(

 جاهنملا قئاقد :رظني .عصُرو ْمْسُر ؛ٌلِصْفَمْلاو ؛فاكلا ٌمضب ؛ٌغْوُسْرُكَف رّصنِخلا
 .7 ٤ص :يوونلل

 ىميلا هديب ٌعَرْفأف ؛ًاضوتف ؛ءاَمِب اَعَد نام نأ ] ةَمَملَع يبأ ْنَع ؛ه نامثع ثيدحل (150)

 باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ ِنْيَعْرُكْلا ىلإ اَمُهَلَسْع مث ؛ىَرْسُيلا ىَلَع

 ةفص باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو )٠١34(. ثيدحلا : يبلا ءوضو ةفص
 )5١8(. ثيدحلا :امهلسغ

 هِي ني ْمُكْدَحأ طقس د! :لاق و هلا لرسر نإ :لاق هه ةريره يبأ ثيدحل (151)
 هاور .[ هدي ْتناَب 7 يرذي ال ُهَنِإَف ند اًمُهَلِسْعَي یتح ؛ءانإلا يف هدي سيغي الق

 ملسمو )١57(. ثيدحلا :ارتو رامجتسالا باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراحبلا

 يف اهتساجن يف كوكشملا هدي ئضرتملا سمغ ةهارك باب *ةراهطلا باتك :حيحصلا يف
 .(۲۷۸/۸۷) ثيدحلا :ءانإلا

 ِءامِب اعد ؛ي هللا لوسر ٌءوضو فصو هنأ ] ؛يرأصنألا ديز نب هلل ادبع ثيدحل )١59(

>> 



 ۳ ِءوُضْوْلا باب :ةَراَهَطلا باك

 امك َءوُضْوْلا عبس ىتح مكد حا الص میت ال انآ هتالص ءيسملل ُمالّسلاَو دالا

 3 قمع

 ,لَصْفَأ اَمُهَلصَف أ ٌرَهْظَأْلاَو کاملا و يذمرلا ه ةئسح |[ هلل ا هرمأ

 ٍةقرْعب ْضَمظَمَعُي ,لرقلا اذه ىلع يأ ؛ٌحّصألا مث ؛ ىدواد وب أ هفعضي مو هيف ثيدحل

 ام لامك دعب لإ وضع ىلإ لقشي ال ىتح يأ اثات ىَرْخأب قش مث ءانالل

 ؛مئاّصلا ريع اًمهيِف غلا ءةفاظنلا لإ برقأ هن هنأل ؛تافرغ تسب :يناثلاو < ° هلق

 ْنِم قشساو ضَمْصَمَف اهر هدي لذا مث ءال اَمهَلسعف َِْدَي ىَلَع نم اقكأف
 حسم باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ لَن كِل لعق وَدِجاَو فك

 ملسمو .(١۱۸)ثيدحلا :نيبعكلاىلإ نيلجرلا لسغ بابو )١۸١( ثيدحلا :هلك سأرلا
 )٠١١/۱۸(. ثيدحلا :يبلا ءوضو يف باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف

 دوجسلاو عوكرلا يف هبلص ميقي ال نم باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد ربأ هاور )٠١۳(
 يف ءاح ام باب :ةالصلا باوبأ باتك :حيحصلا عماجلا يب يذمرلار .(858) ثيدحلا

 نيا هاكح امل براقم هظفلو ءنسح ثيدح :لاقو 5١( ؟)ثيدحلا :ةالصلا فصو

 :لاقو «(١۸/۸۸١۲)ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .هللا همحر نقلا

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نب ورمع :ليقو «ورمع نب بعك) هّدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح وه )١54(

 موخر نم لي ءاَماو ارتب ومو هل بلا ىلع ين ؛تلعد ] :لات بک
 يف دواد وبأ هاور .[ قاشنتسمإلاَو ةضملضَملا نبي ْلِصْفَي يارم يردص ىلع ويحل
 .(!١؟9) ثيدحلا :قاشدتسالاو ةضمضملا نيب قرفلا يف باب :ةراهطلا باعك 02

 لاق امك ر ا ف لع هجر حجرا بس عشب م دواد ابأ نأ ودبي ام ىلعو

 نإف .ًاضرتي هيي يبلا تيأر :لاق هنأ روكذملا ثيدحلا يف :تلق :بيذهتلا يف رجح نبا
 ناطقلا نبا مزحو اير يب سك وأ عاج حشر دق فرص ب ةحلع

 هربأو ؛لوهجم رهف فرصم نبا سيل روكذملا ةحلط ناك نإو ؛بعك نب ورمع هنأب
 :رظني .ثيدحلا اذه يف الإ فرعي ال هنأل ؛ةبحص هل تبثي الو لوهجب هدحو «لرهجب

 دواد ابأ نأ ودبي ام ىلعو :ةتسلق .(285) مقرلا :الا/ص 5 ج :بيذهتلا بيذهت

 يف ةمجرت هل اذه ةحلطو ؛هدجف «بعك نب ورع نب فرصم نب ةحلط هنأ حجر
 قيقش نع ءاح ام ةباحصلا لعف نم ةنيرق هل مث .ةقث وهو )5١١5( :بيذهتلا بيذهت

 نالت اوت اَمُهَنَع هللا يضر َناَمُْعَو بلاط يبأ يب يلع تدهش :لاف ص ةملس نب

>> 



 0 20 بات و

 يف ْعِلاَبَو بالا نِي ْلْلَحَو ًءوُصُوْلا غب أ ] :ةريص نبا طيقلل و هلوقل

 ةحيحص ةياور فو هريغو  يذمرلا حص [ اص درك األ قاتلا

 نكت علام قاشا ٍةَضَمطَمْلا يف ْغِلئَأَف تاضوت اذإ ] :ناّطَقلا نبا هلاق امك

 و 0 نم عل تمضي :فرُغ ثالث عْمَجْلا ليضفت ُرَهظألا :ُتْلُق 7*2[ امِئاَص
ù 

 .ثيداحألا هب تّحص يذلا ره ملغ هل او «قشنتست

 مفلا عفاتم فرشل قاشدتسالا ىلع ةضمضملا تدق :نيدلا رع خيشلا لاق

 لحم وهو «قايحلا ماوق امهب نيذللا بارشلاو ماعطلا لدم هنإف «فنألا عفانم ىلع

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ؛ةبودنملاو ةبجاولا راكذألا

 سَم ُمالَّسملاَو ٌهالَّصلا ِهْيَلَع ُهنأل حْسَمْلاَو 61” اهجإلاب ,لْسغْلا ثيلثتو

 نبا لاق يي هللا لوسر ًاضوت اذكه :الاق مث ؛قاشنتسالا َنِم ةَضَمْعَملا درو ؛ًانَالَ

 :تلق ...طيسولاىلع همالك يف حالصلا نبا هركنأو :3 ١ص ١ ج :صيخلتلا يف رجح

 اذهف ...ةملس نب قيقش لئاو يبأ قيرط نم هحاحص يف نكسلا نب يلع وبأ ىور
 .ةحلط ةياور دضعت ةريثك تاياورىكح مث .حالصلا نبا راكنإ لطبف ؛لصفلا ف حيرص

 :قاشنتسالا ةغلاّبُم ةيهارك يف ءاج ام باب :موصلا باتك :يذمزلل حيحصلا عماجلا ٥ ١( ه)

 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاورو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (۷۸۸) ثيدحلا

 :ةراهطلا باك :كردتسملا يف مكاحلاو )١47(. ثيدحلا :راثنتسالا يف باب :ةراهطلا

 . هاجرخي ملو حيحص ثيدح اذه :لاقو (7/577) ثيدحلا

 ير :نفقلملا نبا لاق ؛(75) ثيدحلا :! 84ص ١ ج :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحلا ةفحت يف )”١5(

 :ناطقلا نبا لاق (ثيدحلا) :يروثلا ثيدحل هعمج يف يبالودلا رشب يبأ ظفاحلل ةياور

 .حيحص هدانسإ

 اَعَد :نافَع نب َداَمْنُع ىأر هنأ هربا امنع لوم نازح نأ :ديز نب ءاطغ ثيِدَحل (5١ا)

 َضمْضَمَتَف ء ءانإلا يب هدي لحذأ مث ءاَمُهْلَسَفَف تاَرَم ثالث هْيدَي ىَلَع َعَرْفأف ءانإب

 ههيسأرب حسم م ارم ثالث نقلا ىلإ هب هلو ار تال افخر لسو تسر

2 

 اوت نمر : ها | ُلِوْسَر لاق :لاق من مكا ىل ! ترم ثقيل لسع م

 نب مق امش يشب ےل اه تال ىلص اذه يبو وْ

 كثيدحلا :انالث انالث عوضولا باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هأ ور .[هبنذ

>> 



 ١ با :ِةَراَهْطلا باك

 هتاور عيمجب اجتحا دق هدانسإ :هتايفالخ يف يقهيبلا لاقو «دواد وبأ هاور ءاثالث ُهَمأَر 00 ر 3 1

 .تاعكرلا ددع يف امك «نيقيلاب كاشلا ذخأيو (2'**”هوجولا تا ل 4 3

 رو مم

 امك ؛عابتالل ديدج ءاع, يأ فيلد م «فالخلا نم ًاجورخخ سار لک حمو

 ؛اهعزت دري مل وأ ٍقَماَمِعْلا عفر ٌرْسَع نوف «'*" یقهيبلا اذكو ءوححصو مكاحلا هاور

 °" لسم هجرخأ امك عابتالل اَهْيَلَع حْسَمْلابَلّمَك ِراَمِحْلاو ةوسدلقلاك اهوحنو يأ

 ثيدحلا :هلامكو ءوضولا ةفص باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١59(.

 ٌةانْيَوَرَو :لاقو (؟ 5) ثيدحلا :ةراهطلا باتك:ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (777/7)

 . يي يبلا نع ديز نب هلل ادبعو هن بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يف

 ربأ لاق ١(« .۸هرثيدحلا :قْكينلا ءوضو ةفص باب :ةراهطلا باتك :دواد يبأ ننس يف )١54(
 اوركذ مهنإف ؛ةرم هنأ سأرلا حسم ىلع لدت اهلك حاحصلا كط نامثع ثيداحأ :دواد

 «ىهتنإ.هريغ يف اوركذ امك ًاددع اوركذي ملو ؛هسأر حسمو :اهيف اولاقو ؛ًاثالث ءوضولا

 :لاق ةملس نب قيقش نع :ةَرْمَح نب قيقش نب رماع نع هدنسب (١١١)ثيدحلا يف مث
 تبار :لاق مث ءال ُهَّسأَر مَسْمْو ءانآلل االت هيعاَرِو لسع نافع ّنْب ٌناَمْنُع ثأر

 .طقف ثالث اضوت :لاق ليئارسإ نع عيكو هاور :دواد وبأ لاق !اذَه َّلَعف ی هللا َلوُسَر

 لاقو [ تاقثلا ] يف نابح نبا هركذ ؛يفوككلا يدسألا ةرمج نب قيقش نب رماع امأ

 ححص «يوقب سيل :متاح وبأ لاقو «فيعض :نيعم نبا لاقو «سأب هب سيل :يئاسنلا

 بيذهت يف هتمجرت.مكاحلاو نابح نباو ةعزح نبا هححصو «ليطختلا ين هثيدح يذمزلا
 . )۳١۷١( مقرلا :رجح نبال بيذهتلا

 فالج هذال ءم دحأف اصر یل ا لوسر تیار ] :لاق هلک ديز نب هلل ادبع نع )١55(

 ثيدحلا :ةراهطلا باتك :كردتسملا يث مكاحلا هاور .[ ُةَّسأَر هب سَم يِذْلا ءامْلا

 يبنلا نأ ] رخآ ظفل فو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (48/هم)

 َلوُسَر ىر هنأ ] :يفهيبلا ةياور امأ .[ ةأر هب حسم يذلا ءاَملا ريع ِِْذَأ حسم كب

 دانسإ اذه :لاقو [وِسأَرِل ذأ يذلا ءاَمْلا فالج ٌءاَم نذل دحأف اضرب لَو هللا

 . )۳١۹( ثيدحلا : ٤۱۱ص ١ ج :ىربكلا ننسلا :رظني :حيحص

 ُهَفَحاَح ىَضَن امله ُّهَعَم تقلحتف هي هللا لرسر فلت :لاق ةبعش نب ةريغملا ثيدحل 1+9

<< 



 ِءوُضْوْلا باب :ٍةَراَهَطلا باك ٦

 كلذ ناك ءاوس كلذ بابحتسا باحصألا نع بذهملا حرش يف فنصملا لقنو

 .'""هريغل وأ رذعل

 هاكح امك ءاملعلا رثكأ دنع سأرلا نع ةمامعلا ىلع راصتقالا يرجي الو :ُتلَ
 ٍهِقَماَمِعوَلَع حسم ُمُالّتسلاَو الملا ِهْيَلَع هنأ يراخبلا يف نكلو :””هريغو يباطنلا
 نم ةتس :مزح نبا لاقو 079 رامجْلاَو نيفحْلا ىَلَع َحَسَم هنأ ملسم ينو هيفخَو

 ر اه صر نع درر ةريغملا ءاهيف نعطم الو امل ضراعم ال ديئاسأب هي ىبلا نع كلذ اوور ةباحصلا

 ررهمج لوقي اذهبو «رذ وبأو ةَرَحُع نب بعكو ةيمأ نباو رمعو ناملسو لالبو
 حص دقو :لاق ؛هب لوقأ هيف ريخلا حص نإ :يعفاشلا لاق دقو «نيعباتلاو ةباحصلا

 دارملاو ءراصتخا اهيف عقو ثيداحألا هذه نأب انباحصأ باجأ :ُتلُ .هلوق رهف ربخلا

 ْنَع ٌريضُي بذ من هوو يق لف ٠ يرطب هيف [ ؟ةام َكْعم لَه ] :َلاَ

 حسو هيَعارو َلَسْفَف ِهْييِكَمّلَع ةا تخت نِ هيد جراف ؛ةبحلا مك َقاَضَق ؛ويعاَرذ

 ملسم هاور «(۲۹۷) ىربكلا نتسلا :ثيدحلا ... ٍهيح ىَلعو ةماعلا ىَلَعَو يصاب
 )۲۷٤/۸١(. ثيدحلا :ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا ين

 الا ج اروا تا حرش عومحلا )١11(

 ىلع حسمملا ين ربخلا اولوأتو «ءاهقفلا رثكأ ةمامعلا ىلع حسملا ىبَأو) :يباطخلا لوق (117)
 رو قب ا ل جس ےک رھ 4 ا

 .. هل رسفملاك ةريغملا ربح اولعجو ءاهضقني الو هسأر نم هتمامع عزتي الو
 حرش 4 سل يتلا رام لست تيدحلا هوجو رقي لاا كر لف الا

 .١١١ص ١ ج :ةمامعلا ىلع حسملا باب :نابرت ثيدح

 ىلع حسب و يلا تيار ] :هيبأ نع ورمع نب رفعج نع :يراخبلا حيحص يف (175)
 دنعو )5١5(. ثيدحلا :نيفتلا ىلع حسلا باب: ءوضولا باتك :[هيَفْحَو ِهَتَماَمِع

 ّحَسَنَو ِهِيَعاَرِ َلَسْعَو ] :لاق ؛فلّتسلا ةريغملا ثيدح نع ًالضف حيحصلا يف : :ملسم
 نع ةرجع نب بصك نع ءأضيأ لالب ثيدحلف «[ هيَ ىَلَعَو ةَماَمِعْلا ىَلَعَو هتييصانب
 لاق رخآ دانسإ .ق عيرط فو [ ِراَمِخْللَو نيل ىلع حسم يللا وسر ذأ :لالب

 ثيدحلا :ةمامعلاو ةيصانلاىلع حسملا باب :ةراهطلا باتك[ ... ب هلا َلوُسَر تيأرإ

(TYA) . 



 4 ِءوُضْوْلا باب :ةراهَطلا باك

 اهجرحأ «ةمامعلا ىلعو هتيصانب 0 ةياور ليلدب ةمامعلاو ةيصانلا حسم

 0 اهدانسإ :يقهيبلا لاق ؛ةمامعلا

 يف ام اذكو «"”هريغو يذمرلا هححص امك عابتالل ءةثكلا ٍةَيْحَللا ليلختو

 ةثكلا ةيحللا ليلخت نم حلا باتك يف هتمدت يف يوتا ین ىننتساو «ضراعلاك اهانعم
 يِعباصَأَو ,فتنملا هنم فاخيو مارح رعشلا فقنو بس لیلا | نأب هّلّلعو مرحلا

 ثسييلثت ؛نامثع ثيدح نم دیج دانسإب يطقرادلا يفور :ُتْلُق ءفلاسلا طيقل ثيدحل

 .""هبابحتسا يغبني :ليلختلا

 ةذوحخأم نيميلا ذإ نميتلا هيف ةمكحلاو «عابتالل الجرو ادي يأ ىنا ميِدقتو

 نارهطيف ادخلو نافكلا امأ ءاموشلا ىمست لامشلاو «ريخلا لوصح وهو نميلا نم

 .(87) و )8١( قيلعتلا يف قبس امك ؛ملسم هاور سأرلا ضعب حسم ثيدح وه غ54١)

 :عماجلا يف يذمزلا هاور «[ ُةئيحل للي ناک في يتلا ّنَأ]:هض نافع نب نامئع نع )١١(

 .حسيحص نسج :لاقو )1( تی لیلا :ةيحللا ليلخت يف ِءاج ام باب :ةراهطلا باعك

 ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو )٠١078(. ثيدحلا :هحيحص يف نابح نبا هححص

 مقرلا رظني .قيقش نب رماع يف لوفلا مدقت دقو «حيحص دانسإ اذه :لاقو )١۲۷/۸۲(

 )٤(.

 :ةلغ ل ١ لوسر لاق :لاق هلو «(۷۹) قيلعتلا ف ركذلا فلاًسلا ةّرّبص نب طيقل ثيدح )0١5(

 اذه :لاقو (۳۸) ثيدحلا :عماملا يف يذمزلا هاور .[ َمباّصألا للخف تاًضوت اَذإ )

 قيقش نع ءاج ام دصق هللا همحر هلعلف ؛هنهذ نامثع ثيدح امأ .حيحص نسح ثيدح

 الت ههو َلَسْغَو ,انآلت ىشنتساو ضَمْطَمُم اضوت َناَمْثْع تيار :لاق ةملس نب

 باب :نتسلا يف يطقرادلا هاور :ثيدحلا ... اثات ِهْيعاَرِذ لّسَعَو ءانالث هحل للحو

 دق ؛قيفسش نب رماع ىلع فالتخالاو . ۹۱ص ١ ج :(۲) ثيدحلا | :حسلا ثيلعت ليلد

 اذإ] ؛لاق ي يلا نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاح امل :تلق مث .ًافنآ مسح

 باپ :ةراهطلا باتك :عماحلا يف يذمزتلا ٠ هارر [ َكِيَلْجِرَو كيدي عباصأ لْلَسَف تصوت

 يف نململا نبا لاق بیرت نسح :لاقو (۳۹) ثيدحلا :عباصألا ليلخت يف ءاح ام

 . نسح :لاقف هنع يراخبلا تلأس :هللع يف يذمزلا لاق :ةفحتلا



 ِءوُضْوْلا باب :ةَراَهَطلا باك ۸

 .© "صألا ىلع نانذألا اذكو ةدحاو ةعفد

 نم بحاولا قوف ام لسغ امهو ؛كلذ ىلع ثحلل .هليجحتو «هترغ َةَلاَطِإَو
11A 0نيلجرلاو نيديلاو هجولا *! '. 

 ناكو قيرفتلا لاط اذإ يأ ُميِدَقْلا اًّبْجْوَأَو فالخلا نم ًاجورح ةَالاَوُمْلاَو
 نكر لا لوط اذإ ةالصلاك ريثكلا قيرفتلا هلطبأف ثدحلا اهلطبي ٌمدابع هنأل ءرذع ريغب

 لطبي الو ًادماع ريسيلا قيرفتلا اهلطبي ةالصلا نأب ديدحلا قرفو ءادماع ريصقلا

 .اعامجإ ءوضولا

 ئَريتملاك هنأل ءضفنلاو "بمثل رذق ىلع رخألا نل قئاعيسإلا ُكلْرتو

 وبأ هاور [ ْمُكِياَيَم اًودباَف متاضوت اذِإَو ] :لاق وو يبنلا نأ :هفَظ ةريره يبأ ثيدحل (107)

 ا ا )٤١٤١(. ثيدحلا :لاعتنالا ف باب :سابللا باتك :نتسلا يق دواد

 . )٤١۲( ثيدحلا :ءوضولا ف نميتلا باب :ةراهطلا باتك :نئسلا

 رغ ٍةَماَيِقلا موب نوع يأ نإ ] :لاق كلو هللا لوسر نع ؛ ةريره يبأ نع (14)
 يف يراخبلا هاور [لَعفَيلف هر لطب نأ ْمُكَنِم ٌعاَطَتسا نمف ءءوضْرلا راثآ نِ َنيِلَجَحُم
 ملسمو .(175) ثيدحلا:نولجحملا رغلاو ءوضولا لضف باب :ءوضولا باتك :هحيحص

 . (517/55) ثيدحلا :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف

 ردو ؛نيكشسب افلا ردع | هللا لوُسَر اي :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (105)

 نكت ايلا م ٠ يها ميلا ىلإ يح حاف ترو اذإَف «يريفتلا ل ايار ملثم

 :حيحصلا يف يراحبلا ءاور [ كبصن وأ كيم س راق ىلع رتا ي أ - اًهنِكَلِو ءاَذَك

 يف ملسمو .(۱۷۸۷) ثيدحلا ؛بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رح أ باب :ةرمعلا باتك

 .باسيلا نس (115) ثيدحلا :مارحإلا هوجو نايب باب :جحلا باتك :حيحصلا

 [ كبّصن وأ كيفن قل رد ىلع اهو ] مالسلاو ةالصلا هيلع هلرق ةلأسملا يف دهاشلاو
 ةدايعلا ف لضفلاو باوثلا نأ يف رهاظ اذه) هللا هحر يورنلا لاق .يوارلا نم كش

 جاهلا (ةقفنلا اذكو عرشلا همدي ال يذلا ُبّصَنلا دارلاو «ةقفتلاو بصنلا رثكب رثكي

 وهو) :هلوقب حتفلا ف رجح نبا هيلع بقع «4 07 ص ۷ ج :ملسم حيحص حرش
 رثكأ وهو ؛ضعب نم فحخأ ةدابعلا ضعب نوكي دقف درطمم كلذ سيل نكل «لاق امك

 ءاهريغ ناضمر نم لايل مايقل ةبستلاب ردقلا ةليل مايقك نامزلا ىلإ ةبسنلاب ًاباوثو ًالضن
>> 



 لح ِءوُصضْوْلا باب :ةَراَهَطلا باتك

 «ىّلوأ هكرت ناكف ةدابع رثأ هنأل ءٌمّصآلا يف فيشنتلا اذكو " ةدابعلا نم

 ")يوق رهو حابم هنأ :ثلاثلاو «ضولخلا ةلازإك هوركم هنأ :يناثلاو

 0 ماع 2 ميدو ىلا عوار م جى علو ا 0# رج او عر لما اوا رر
 ادّمَحُم نأ ذهشأرو هل كيرش ال ُهَدْحَو هللا الإ َهلِإ ال نأ دهشأ ر :ُهَدْعَب لوقُيو

 3 ر رار جن

 َكَناَحْبُس َنيِرُهَطَتُمْلا نسم يِبلَعْجاَو يباوتلا َنِم يلع ّمُهْللا لومو ُهدْبَع

 يف تاعكر ةالصل ةبسنلاب مارحلا دجسملا يف نيتعكر ةالصك ناكملل ةبسنلابو

 يف «هيف مالكلا يتأيسو .٠۷۸ص ١ ج :يراحنبلا حيحص حرش يرابلا حيتف (...هريغ
 ينإ :لاق ؛بلط باطخلا نب رمع ثيدح نم ءاج ام امأو .هللا ءاش نإ روذنلا باتك

 بجا آل ينإ ] :َلاَقَف هيلع ُهنيِعأ نأ تذرف يرض ٌءاَم يقي لو هللا لوُسسَر ثأر

 «فيعض دانسإب رازبلا هاور :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق .[ ٌدَحُأ يِئوُضْو ىَلَع ييو نأ

 :يمثيطا لاق .دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ كلي هللا لوسر نع ىوري هملعن ال :لاقو

 :دئاوغلا عبنمو دئاوزلا عمجب :فيعض بوسجلا وبأ هيفو رازبلاو ىلعي وبأ هاور
 ءام ا بص يف ثيداحأ تخص دقو .ءوضولا ىلع ةناعتسالا يف باب :777ص ١ ج

 باب :ةراهطلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اهاور ي هللا لوسر يديىلع

 يضر ةبعش نب ةريغملاو ديز نب ةماسأ نع (۳۹۱و۳۹۰) مقرلا :هبحاص ئضوي لجرلا
 . امهنع هللا

 «ليدنع يأ من ؛هّْيَمَدَق ٌلَسَفَف حنت مث) :ةنوميم ثيدح يف ءاح امل ؛كلذك سيل :ُتلق (17)

 طفل فو [ ورلي ضفتي َلَمَحَف ءاَهْدرُي ملف رب ةتيتأف ] ظفل يلو [ اهب ضني ملن
 :ةنوميم هتلاخ نع سابع نبا نع «[ هيدي ضني وهو قطاف هدأ ملف ابر هتلوانق]
 :حيحصلا يف ملسمو .(8١و ١١و ۷)ثيدحلا :لسغلا باتك :حيحصلا في يراخبلا

 :ةريره يبأ ثيدح امأو .(۳۹۷/۳۷) ثيدحلا :ةبانحلا لسغ ةفص باب :ضيحلا باتك

 ّنِم ْكيِدبَأ ارضفنت الو ؛ءاَملا نم مكي اوبرْسَأَ ہتاضوت اَذإ] :لاق هلو هللا لوسر نأ

 هاور :نقللا نبا لاق هب جتحُب ال فيعض ثيدح وهف [ ناّطْيَشلا حوار اهنإف ءاَمْلا

 .ُهاَيَهَوَو هخيرات ف نابح نياو «هللع يف متاح يبأ نبا
 ۲ ج :ملسم حيحص نم ثيدحلا هحرش يفو :فلاسلا اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدحل (171)

 يف ةنوميم لوقب فيشنتلا ةحابإ ىلع ءاملعلا ضعب جتحا دقو :يوونلا لاق :155 ص

 ناك ءاحابم ضفنلا ناك اذإف :لاق .هضفني نعي ؛اذكه ءاملاب لوقي لعجو «ثيدحلا اذه

 .ملعأ هللاو ءاملا ةلازإ يف امهكارتشال ىلوأو هلغم فيشنتلا



 فلا ِحْسَم باب :ِةراَهَطلا باك 1

 ثيداحألا « كيل ؛ بوتأو كرفغتلمأ ت تن الإ هل ل أ دهس ثا كدْمَحبَو مهلا

 ر چ

 لبال :تلق هَل ّلْصأ ال ذإ ءاضغألا َءاَعُد ُتْفَدَحَو كلذ ىلع ثحلا يف ةحيحص

 ثيداحأل يجيرخت يق ةححضوم يهو «اهيف حماستي لامعألا لئاضفو ةفيعض قرط هل

 2" "طيسولاو يعفارلا

 فا حلم باب

 رفاَسُمْلِلو ةو موي ميقملل '"لسغلا نع ًالدب يأ ءوُصولا يف وج
 و اذهو "بلسم هحرخأ كلذ يف يلع ثيدحل هاهي ةنالُث ءرصقلارفس يأ

 نِم «لفاونو ضرف وهو ا لل عمل ؛ثدحلا ٌمئاد امأ ِميلّسسلا
 اهلعف زارج نيح نم اهو ٌمادتب ا ناك قوم داع ايال يد قب تخل

 نِم ٍةدملا ءادتباف ثدحأ مث «فنلا يف هيلجر لسغو ؛هثدح كعب 32 ولو «ةالصلاك

 حرش يف يلع ربأ خيشلا حرص هبو «'" مالك هاضتقا امك ؛لّرألا ثدحلا نيح

 مساقلا يبأ مامإلل ريبكلا حرشلا يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف رينملا ردبلا )١77(

 .ةفحتلا باتك ققع هلاق . ١7١-177 ص ١ ج :يعفارلا

 أوت م ١ ؛ٌريرُح لاب ] :لاق مانَ نح :يلجبلا ريرج ثيدح ؛اهنم «تیداحال )

 اوت م لاب ؛ي هللا َلوُسَر تیار مت :لاق ! اَذَه لفت :ليقف ديف ىلع حَسَمَو
 5-5 لوزن َلِبَق ك ناك اَمنِإ :اولاَق ] ؛ىرخأ ةياور و .[ هْيْفح ىّلَع َحّسَمَر
 :ةالصلا باتك :حيحصلا ف يراخبلا هاور .[ َةَدِئاَمْلا لوزن دعب الإ إ تملأ امو :َلاَق

 باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۲٠۲(. ثيدحلا :فافثلا يف ةالصلا باب

 . (70/7/95) ثيدحلا :نيفخلا ىلع حسملا

 دحلا :نيضخلا ىلع حسمملا يف تيقوتلا باب ئ:ةراهطلا باتك:ملسم حيحص (1/4)

 «نيفحلا ىَلَع حسم نع اًهلأسأ ةشباع تيت :لاق ؛ئناه نب حيرش نع )۲۷۹/۸٩(.

 :ةانلاَسَف ل هللا لوُسَر عم ٌرِفاَسُي ناك ُهنِإَف ! ُهَلَسَف بلاط يبأ ناب َكِيَلَع :تَلاَقَف

 .[ ميم ليلو امو ٍرِفاسُمْلِل هَل ماي ةا ذي هللا لور َلَمَح ] :َلاَقق
 نأ اَنَرَمَأ ] رف يف ي هللا لوُسَر ّعَم انك اَذِإ انك :َلاق ؛لاَّسَع نب ناوفص ثيدحلو (17)

>> 



 14۱ ّفخْلا ِحْسَم باب :ةَراّهّطلا باك

 مل «ماقأ مث ءارفس حسم يأ «سكع وأ ؛َرفاَس مث ءارضَح حسم كإف ؛عورفلا

 4 هل ا َلوُسَر نأ ةركب يبأ ثيدحل هَ لاَمَك عب سب نأ ةطْرَشو
 ذأ ءب سبق رع اإ ةو اسري ممل يهبلو مو ةَ روال صحرا
 رل لمي امل حسم ءءاملا دقفل ال مميتملاو " ”نسح :يراحبلا لاق 1 مِهْيلَع حسي

 ُفانشلا ئزجُيو «ىلعألا نم ال بناودا لك نم يأ هير ّلَحَم ارټاَس «هرهط يقب

 نِكْمُي ءلْجَرلا نع لدب فخلا نأل «أرِهاَط هئارو نم عيبملا ةيؤر فالخب جاحّرلاك

 هلوانتت ملف ؛هيلإ ةجاحلا ٌعدت ال هريغ نأل هتاَجاَحل ِرِفاَسُم ددر هيف يشَملا عات

 «طزاشي ال هنأ :حصألاو «يصاعم اب طانت ال صحرلا نأل الداَحَو :ليق ء«ةصحرلا

 .ةبوصغم نيكسب حبذلاك «ةحصلا عنمت ملف سبللاب صتخت ال ةيصعملا نأل

 «رحآ عضوم يف هتناطبو عضوم يف هتراهظ تبقثنا فخك ؛ئزجي :يناثلاو ءالئاح

 :ننسلا يف يئاسنلا هاور .[ مونو لوبو ئاغ ْنِم كلو ؛ةَباُج نِي لإ ؛انالّن ُةَعِنن ال
 باتك :عمامجلا يف يذمرتلاو .ةرص ١ ج :طئاغلا نم ءوضولا باب :ةراهطلا باتك

 .حيحص نسح :لاقو (48) ثيدحلا :ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا باب :ةراهطل
 ةرورضو ةغللا يف يأ ؛كاردتسالل ةعوضوم (نكل) ةملك :ملاعملا يف يباطخلا لاق :تلق

 .مالكل

 ننسلا يف يقهيبلاو )۱۳۲١(. ثيدحلا :5.9 ص ۲ ج :هحيحص يف نابح نبا هاور )١177(

 )١١85( ثيدحلاو )١58١( ثيدحلا :حسملا ةصخر باب :ةراهطلا باتك :ىربكل

 نأ الإ ؛باهولادبع نع ييِفاشلا ُهاَوَر كلذكو :هلوق ىلإ ؛هدسم هاور اذكه :لاقو

 لاق .ثيدحلا يف وهو ؛يعفاشلا نم لعجف «هيفح سبلف رّهطت اذإ :هلوق يف كلش عيبرلا
 هدانسإ :يعفاشلا لاقو ءامهحيحص يف نابح نياو ةميزح نبا هاور :ةفحتلا يف نقلملا نبا

 :لاق ١: 15ص ١ج:ريبلا صيخلت يل رحج نبا لقنو .نسح :يراخبلا لاقو .حيحص
 ١ج :راثآلاو نيسلا ةفرعم :رلظني :ةلمرح ننس يف هححص يعفاشلا نأ يقهيبلا لقنو

 . )٤۲۷( ثيدحلا :حسملا تقو باب :۳ ۲٤ص



 فخلا حسم ابا :ةَراهُطلا بانك 1۲

 يف ناَقوُمْرُج الو هريغو نيسح يضاقلا هلاق ؛زرخلا عضاوم نم ءاملا ذوفن رضي الو

 «""ةمامعلاك حوسمملا ماقم ضرفلا طاقسإ يف مقي ملف حوسممل رتاس هنأل ِرهْظَألا

 اناك اذإ ام فالخلا لممو «لحولاو دربلا عفدل هيلإ وعدت ةحاحلا نأل ؛زوجي :يناثلاو

 دصتقب ال هيلإ للبلا لصو اذإ هيلع حسملا زاج طقف ًافيعض ىلعألا ناك نإف «نييرق

 .طقف ىلعألا

 تسلا لوصحل حلا يف < ءارهلا يهو جرَشلاب ي أ دش ِمَدَق قوقشَم ُروُجَيَو

 .اهدشو ةدلج ةعطق هلجر ىلع فل ول ا امك ؛زوجيال :يناثلاو «هيف يشملا رسيتو هب

 ماع 4
 وبأ هحرحأ امك عايتالل فلفسأَو فالغعأ رهاظ يأ تالغا خشم نسي

 ؛يناربطلا هحرخأ امك عابتالل؛ ًاطوطخ ءاضيأ بقعل | حسم نسيو ١"ةلوواد

 2 "0وةيقب هب درفت :لاقو

 - قامرحللاو ؛ ّفحْلا قف سب وهو ؛برعم يسراف ؛ميملاو ميجلا مضب :َقوُمْرُجْلا (0)

 نم موف :ةفمارملاو .رسكلاب ؛يَقِمرح ءاسيكو .بَقَعلا نم سوقلا هب بيصُع ام-رسكلاب
 حالطصا يف امأ .ةغللا يف اذه .يناَقَمْرَح ؛دحاولا :مالسإلا لئاوأ يف ليصْوَملاب مجعلا

 :لاقف ینشف .هب مكحلا قلعتل ًاعساو نكي مل ن !و فخ قوف فخ وهف ؛مهفرعو ءاهقفلا
 راصتقالا حصي الق ؛هيلع حسملل حلاص امهنم لك ؛فحخ قوف فح امهو (َناَفوُمْرُح)

 الو ؛هيلإ ةحاحلا مومعل حلا يف تدرو ةصحرلا نأل :رهظألا يف امهنم ىلعألا ىلع

 .(ةقمارجلا) ةدام يدابآزوريفلل طيحما سوماقلا :رظني .قومرجلا ىلإ ةحاحلا معت

 نْيفحْلا ىلْعأ حّسَمَف كو ٍةَوْرَغ يف هي ّيبنلا تاو ] :لاق ؛ةبعش نب ةريغملا نع (1)
 لاق ؛(١١د) ثيدحلا :حسملا فيك باب :ةراهطلا باتك :دواد يبأ ننس [اًمُهَلفْسَأَو

 . ءاجر نم ثيدحلا اذه روث ممسي مل هنأ نئيغلبو :دواد ربأ

 ةسحبف ويف لسغي وهو اسو لحرب ا للا لوسر رم :لاق ٍ؛رياج نع ثیدحا )١15(

 نيب ّجَّرَفو قاسلا لصأ ىلإ نيفخلا مدقم نم هديب هارأ مث [ اذهب انْ اَمْنإ 11 0 ؛وديب

 ةقث وهو :تلق :لاق مث .ةّيقُب هب درفت :لاقو «يناربطلا أور : :نقململا نبا لاق ! هعباصأ

 هديب لاقف :ظفلب ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا هحب رخخأو ب هک اس ل رع

 (قاحسإل) راشأو .هيفح ىلع هيفك عباصأ نيب جّرفو [ حْمَملاب نري امنإ ] ] ؛اذكه

>> 



 1۳ فخلا حلم باب :ٍةَراهْطلا باك

 نيعتف ؛ءيش هريدقت يف حصي ملو اقلطم درو حسملا نأل «حْنسَم ىَّمَسُم يِنْكَيَو

 يِذاَحُي هركي معن «حصألا ىلع هازجأ هلسغ ولو ءمسألا هيلع قلطني امب ءافتكالا

 ىلع آلف اَهَبِقَعَو ٍلْجّرلا َلْفْسَأ الإ ءهنع لدب هنأل رهاظلا نم يأ ءَضْرَمْل
 ءازحإلاب :ليقو «لفسألا ىلع راصنقالا هيف رؤي مو ؛عابتا باب بابلا نأ يِبَهْذَمْلا

 ححرو ؛لجرلا طشمل يذاحملا اهبشأف ءضرفلا لحم نايذاحن امهنأل ءاعطق امهيف

 :ةضورلا لصأ ةرابعو «قرط ةثالث ةيناثلا يفىكحو «نيلوقلا ةقيرطىلوألا يف يعفارلا
 .عنملاب ىلوأ :لسيقو «لفسألا نم زاوا ىو ْبِقَعلا :ليقو ءبهذملا ىلع ئزحي ال

 يرغبلا هلاق ؛ًابلاغ ةيؤرلا مدع يف امهكاريشال ُمَلْعَأ هللاو ,هلَفْسَأك فرح :ْتْلُق

 .هالعأك هنأ هريغو يعفارلا مالك ىضتقم نكل «هريغو

 ديدْجَت بَجَو بجا ناف ؛لصألا لإ ًاعوجر دملا ِءاَقَب يف ُةلاَشِل َحْسَم الر
 ,"*”يذمزلا هححص امك هب عراشلا رمأل سلا دارأ نإ لسغلا دعب يأ سي

 دب ٌحسللو ؛امهلسغ َلصألا نأل هيمََق َلَسَغ حْسَمْلا رطب وهو عت نمر
 اهضعب لطب ةدابع اهنأل ءاَضَوَعَي :لْوَق يِفَو ءلصألا ىلإ عوحرلا بحو ؛لاز اذإف
 هاكح ؛يلصي لب ؛هيلجر لسغي الو ؛فنأتسي ال :ليقو «ةالصلاك اهلك لطبف

 بيرغ وهو ؛هقفلا لوصأ يف هل فنصم يف ًاهجو ييارفسالا قاحسإ وبأ ذاتسألا
 . ًاليلد اراتخم ًالقن

 .نيفخلا ىلع حسملا باب نم (48) ثيدحلا :".ص اج :دنسملا يف هيرهار نب قاحسإ يأ

 نكلو ءاقودص ناك :كرابملا نبا لاق «يعالكلا دئاص نب ديلولا نب رهف هيب امأ

 لشم تاقث نع ثّدح اذإ :لاقف هنع نيعم نب ىبحي لثّسو ؛ربدأو لبتأ نمع بتكي ناك

 نبا لاق مث ءالف نيلوهجملا كفلوأ نع ثّدح اذإ امأ «هولبقاف هريغو ورمع نب ناوفص

 هوخنو سرع ىلإ يع نم ] :هنتم ًادهاش ادحاو ًاقيدح ملسم هل یورو :رجح

 -48هص ١ ج :يئالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف هتجرت :رظني .[بحْيت

 . (۷۷۹) مقرلا : ۷

 . (١ه) مقرلا يف مدقت .بابلا لوأ مدقت يذلا لاّسع نب ناوفص ثيدحل (٠١و



 لسفلا باب :ةَراَهَطلا باك 114

 لسا باب
53 

 م

 ديهشلا قح يف الإ يأ ُتْوَم هيجم ءاهمض زوجيو نيغلا حتفب وهو :لسغْا

 حص ألا يف لب الب َةَدَألو اذكو ع امجإلاب ٌساَفِنَو «ضِيَحَو «هباب يف يتأيس امك

 :لاعت هلوقل بانجو نم ىمسي ال هنأل «بجي ال :يناثلاو «ٌدقعنم يم دلولا ١ نأل

 ولام رومألا هذه يف رصحلا ىلع يعفارلا دروأو "أ ورُهطاَف انج منك نارا

 ةدارإ يضتقي ابجوم توملل مهدع نإف «هيلع هبتشاو هضعب وأ ؛هعيمج ندبلا سجنت

 و 4 هش وتخلق ےل وقت لا هيف بحت ام

 بييغت يف سيلو :ةرصبتلا يف ييوجلا لاق «'*"نابح نبا هححص [لْسغْلا بحر

 بوحولا يف ًاهجو انل نإف ؛رهاظ هركذ امو .بايحتسالا ةهج نم الإ لسغ اهضعب

 يح يمدآ نم يأ ءأجْرَف ءاهعوطقم نم يأ اَهِرْدَق وأ ءاذاش ناك نإو هذه ةلاحلاو

 بجو بيث جرف ىلإ يملا لزن ولو «هسفن صحخشلا نم يأ ينم جوُرْخبَو ريغ وأ

 رل امك يأ ههِرْيْغَو «عامجإلاب اتما هِقيِرَط ْنِم «قيقحتلا ف هب مزج الف ركب وأ

 هجورحخ وهو يأ يقف ُفَرْعُيَو ءامكحتسم يملا هنس جرحخف بلصلا رسكنأ

 روشفلا عم يأ يجوب 8 ٍةَذَل و أ 0یا ءا نی :ىلاعت هللا لاق «تاعفدب

 ءافاج ضب ضا وأ ءابطر < ؛علط وأ يأ ,نيجع حير ْوَأ «همزلتسي ذذلتلاو ؛هبقع

 َلْسُغ الق تالا تقف نإ ؛هريغ جراح يف ةثالل هذه نم ةفص دحوي ال هنأل

 ةروكذملا تافصلا يف يأ ءِلُجّرك ة ةآرَمْلاَو ءايدو نوكي نأ لمتيو لمتحيو «ييمب سيل هنأل

 .حالصلا نبا ةركنأو

 ) ۸١ةدئاملا / ٦.

 :ةانركذ ام ٍةَّحِصب حرص نان ربح ركذ باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا (۱۸۲)

 نالا نالا سمو ] :حيحصلا يف ملسم ظفلو )١١79(. ثيدحلا :؟ ۲۸٤ص ٣ج

 . )۳٤۹/۸۸( ثيدحلا :[ ٌلْسْغْلا بخو دق

 ٦. / قراطلا (۸۳)



 ا لْسفلا باب :ةَراَهَطلا باعك

 ما يقم مع

 اهنأل ىلا لب ؛هباب ف مدقت امم يأ أ ْثَدَحْلاِب َ ب مرح ام «ةبانحلاب يأ ءاھب مرحيو

 يأ (0940ةيآلا#...ةَالّصلا اوُبَرْقت ت الو: ىلاعت هلوقل ءدجْسَمْلاِب ْتَكَمْلاَو ءظلغأ

 . هوحنو ديعلا ىلصم دحسملاب جرخو ءاهعضاوم

 لإ هيف ثكملا بنحلل زوجي ال ءرعب دجسملا يف ناك اذإ ؛يوغبلا ىواتف يف :ٌعْرُ
 ءار نأل ءدجسملا ءاوه يف ثكمو لبحب هسفن ىلد ول هنأ اهيفو «لحدو مميت اذإ
 ءاره يف حول ىلع ناك اذإ رهطتملل ءادتقالا ةحص ليلدب دجسملا ةمرح دحسملا

 .سيبق يبأ لبحي ْنَم ةالص ةحصو دجسملا

 ال سرحألا نم ةراشإلاو ظفللاب يأ نآْرُقْلاَو 2"*””ةروكذملا ةيآلل ةْروُبُع ال
 يعفارلل افالخ فنصملا دنع هتالص يف ةحتافلا أرقي نيررهطلا دقافو «هل ًاميظعت بلقلاب
 لالخإلا مدعل نارق ٍدْضَقِ آل ةراكذأ ٌلِحَتَو «راكذألا ىلإ لقتني :لاق هنإف

 ان اوُملعَ ىتَح ىَراَكُس م نأو ةالصلا اوُرَت ل اونما نيرا اياب : ع / ءاسنلا (185)

 7 َءاج رأس ىلع وأ ی رم مح إو اوليت ليس يباع الإ اّن الو قرر
 اوُحسْاُف اط اًديِهَص اوم اما ردح مل ءا مسا زا طولا نب كاب دخا ل

 , رر ارفع ناك هلل نإ مكيريأو هروب

 نم رهاطلا ريغ وه :ُبْسماو [ 47 / ءاسنلا] © ليبَس يرباع الإ اح الر :ىلاعت هلوقل (185)
 هتصقب لدي يهنلا دورو ببسو .دجسملا يت رورملا وه :روبعلاو .ناتح ةزواجوأ لازنإ
 ةعراش مهرود باوبأ تناك راصنألا نم اموق نأ ؛ةيآلا بيس نأ ؛ميرحتلا ةدارإ ىلع

 اذهو :يطرقلا لاق .دحسملا يف رورملاىلإ رطضا ةبانج مهدحأ باصأ اذإف ؛دجسملا يف

 يضر ةشئاع تعم“ :تلاق ةحاجد تنب رح نع دواد ریا هاور ام هدضعُي ؛حیحص

 ةدِحْلمْلا يف ةر ِهباَْسمأ توبي هوو دو هلا ٌلَوُسَر َءاَح :لوقت اهنع هللا

 يح موما علمي لو بنا لحد مل ءال نع تريلا وزه رهو ) :َلاَقق
 نع تولا وذم ارو ] :َلاَ مهل 4 يبن جرح صخر مهل لر نأ ءاجر
 :ةراهطلا باتك :دواد يبأ نئس .[وسنُح الر ضئاَحٍل دجسم ١ ٌلِحأ ال ينإق ءدجسَملا
 اجلا رظنيو ؛حيحص هدانسإو (۲۳۲) ثيدحلا :دجسملا لخندي بتنجلا يف باب

 . ۷٠۲ص ه ج :نآرقلا ماكحأل

 ؛لَح ارکذ الو ًانآرق هب دصقي ملو هب ىتأ اذإ هنأ ؛ةسيفن ةلأسم هنم مهفي :يورنلا لاق )١87(

<< 
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و مرج ركذلا هعمو وأ ركذلا نود يأ هدحو هدصق نإف «ميظعتلاب هذه ةلاحلاو
 كإ

کذالاک اهريغو هرأبحخأو هماكحأو نآرقلا ظعاومو : تلق .الف قلطأ
 2349 ا

 يونتف ضئاحلا ااف «ًابنج ناك نإ يأ بانج عْفَر هيب ,لسغلا لقأ يأ «

 طلغ نإو ءحصي ال ءدمعت نإف ؛هيلع ام ريغ امهدحأ یون نإف «ضیحل ا ثدح عفر

 ٍةَحاَبِيْسا وأ :©"*ءوضولا ةين رآ يف بذهملا حرش يف فنصلا اک حم

 يف مدقت امك ضرفلا اع لسغلا ءادأ اذكو يأ «لْسْفْلا ضْرف ءا و أ لإ رقتفُم

 «ندبلا عيمج نع ثدحلا عفر وأ ةالصلل ةراهطلاو ضوزفملا لسغلا اذكو :ءوضولا

 هرغش مييْعتو ءرضولا ينامك ۳ لوب ةنوُرَقم حصألا يف قلطأ نإ اذكو

 لمشيام ةرشبلاب دارملاو «لسغلاب هميمعت بجيف ندبلا عيمج مع ثدحلا نأل ورَشَبَو

 .24؟!ءلسغ بجي ال هنإف ؛نيعلا يف تبانلا رعشلا كلذ نم ىنثتسيو «رافظألا

 لرق ؛هلاثمو ."”هص :يرونلل جاهنملا قئاقد :رظني .هريغو نيمرحلا مامإ هب حرص

 اإ :ةبيصملا دنع ءرملا لوقو .نينرقم هل اتك امو اذه انل ركخس يذلا ناحبس :بكارلا

 . نوعجار هيلإ انإو هلل

 [نآرقلا نم اعيش بنحلا ارقي الز :لاق وكيلا نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل ح89

 ۷ص ١ج :ننسلا يف يطقرادلاو .(١۳)ثيدحلا :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلا هاور

 وأ ْبِحْي بجي نکي ْمَل ] :هف بلاط يبأ نب يلع ثيدحل وأ .فيعض هدانسإو امهريغو

 ثيدحلا :ندسلا ين دواد وبأ هاور [ ٍةَباََجْلا ويس ميش نآرقلا نع يي بلا رجح

 يبطرقلا لاقو .حيحص هدانسإ :لاقو )١45( ثيدحلا :عماجلا يف يذمرللاو .(1؟ هز
 روهمجلان :يبطرقلا لاق .حيحص هدانسإ ۲١: ۹ص ه ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا يف

 عاجلا :مزح نب ورمع ثيدحل (ءوضو ريغ نم فحصملا يأ) هّسسم نم عنملا ىلع

 . ٣۲۲۹ص ۱۷ ج :نآرقلا ماكحأل

 ؟هملع عم هيلع وه ام كرتو ؛هيلع سيل ام ىون بعالتم هنأل ؛حصي ال :يوونلا لاق (۱۸۸)

 ةحابتسا ىون هنأكو ؛ةالصلل ةحيبم هثدحل ةعفار هتي نأ :دقتعي هنإف ؛طلاغلا فالخب

 . ١٣٠ص ١ ج :بذهملا حرش عومجملا :رظني .ىهتنإ .ةالصلا

 «ثدحلا وه لسغلا بوجو نايب يب ببسلا نأل ءديج هللا همحر نقلملا نبا لالدتسا )١45(

 دقو .مكحلا طانم ثحب ره لب «ليلدلا جات الف لاق امك ندبلا عيمج معي ثدحلاو
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 ةَلاَزإ ُةلَمكأو «ءوضولاو تيما لسغ ين امك :قايساو صمم بحت الر

 يراحبلا ةياورل ههْيَمَدَق لسع رخو :لوق يِفَو ."' ىساتلل وصولا مث ڈ ردفا

 ًاضرتي مث يعفاشلا لوق: لاق ثيح ائياحصأ نم يدووادل ١ برغأو 1! !ةنوميم نع

 بيترت ىلع ءاضعألا نم اهريغىلع هئوضو ءاضعأ لسغ مدقي يأ «ةالصلل هءوضو

 ٌةَرْعَش عضم كرت نم ] :لاق ك هللا لوسر نأ ؛هنذ بلاط يبأ نب يلع نع ءاج

 يبمأر ْتْيَداَع مّن نمف :يلع لاق [ راثلا َنِم اذَكَو اَذك هب ليف ءاَهْلِسْعَي مل ةَاتَج نم

 نس لسغلا باب :ةراهطلا باتتک :نئسلا يف دواد وبأ هاور .ةرغش ني اكو اند
 هحرش يل يبطرقلا هححصو :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاقو .(؟ 44)ثيدحلا :ةباتحلا

 ١ ص5١ ١. ج :ريبخلا صيخلت :رظني .حيحص هدانسإو :رجح نبا لاق :تلق ؛ملسل

 ادي ةبانا َنِم َلَسَعْغا اذإ لي هللا ُلوُسَر تاك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ۰ ر

 م والملل ُهَءُضُو ارنب م كح ليم لام ىلع هیر دنیویپ هنري غرف م ید لسع
 سار ىلع نفح اریتسا دق نأىأَر اذ اذ ىَنَح رغّشلا لوعأ يف ةعباصأ لشي ءال ذأ

 ةياور يفو هيلع قفتم .[ هيل لسع من ودَسَح راس ىلع ضاَنأ مّ انف ت
 ىو دق هنأ نفاذ یخ ] :يراعبلا ةياور يو [ ان وينك لسع ادب هنأ ] :ملسم
 يف يراخبلاو «4 ١ص ١ج :مألا يف يعفاشلا هاور عارم ثالث َءاَمْلا ضافأ ُهَتَرْشَب
 لييلخت باسو )۲٤۸( ثيدحلا :لسغلا لبق ءوضولا باب :لسغلا باتك :حيحصلا

 (؟1؟5/#هز) ثيدحلا :ضيحلا باتك ؛حيحصلا يف ملسمو .(۲۷۲) ثيدحلا :رعشلا

 . هل ظفللاو

 يفك لشق احلا نب ل ا للا لوسَرِإ تيتا ] :تلاق هلق ةنرميم ثيدح (۱۹۱)

 هار ىلع عرفا مك الّصلل وو ارت مم ؟( ًاديِدَش اكل اَمُهَكَلَدَف ؛انالن أ نیت نینرَم

 َلَسْفَف كلَ ِهِماَقَم نع ىن من دس راس لسع م ينك لي اح تال

 يراحبلا ةياور يو . ضفتي اَذَكَه ءاَملا لوفي لغو در و ليدنيب هيَ م مث ءهيلَجر

 نم باب :لسغلا باتك :حيحصلا يل يرابلا .[ هيَلْجِر ريغ ةالّصلِ ُهَءوْضْو ًاًضوت ]

 (511) ثيدحلا :بارتلاب ديلا حسم بابو (؟555) ثيدحلا :هلامش ىلع هنيميب غرفأ

 رئاس لسسغ مث ةبانجلا يف ًاضوت نم بابو (؟15) ثيدحلا :لسغلا قيرفت بابو

 (۳۱۷/۳۷) ثييدحلا :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۲۷٤(. ثيدحلا :هدسح

 .هل ظفللاو



 لْسُفْلا باب :ٍةَراَهْطلا باك 1۸

 هع مث «حرطم وهو هظفل اذه ٌءوضو كلذ نأ ال «ةبانجلا | لغ ةن ةّيب نكل ؛ءوضولا

 ّمُث ءاهيلع هلعجيف هيفكب َءاملا ٌدحأيف ًاراهظتسا طبإلاو ' '')ةنكعْلاَك يأ ِهفِطاَعَم

 يفو «ةلولبم يهو هعباصأ للخيف «ةضافإلا لبق يأ هَلْلْحُيَو ِهِسْأَر ىَلَع َءاَمْلا ضيفي

 لاقو ءًاضيأ ةيحللا رعش للخيو ءاهب للخيو «ةفرغ هيفكب فرتغي هنأ :ةياهتلاو بذهملا

 لسغغا نإو هديب رعشلا كرب ال ةن وأ ٍدّربتل لستغا نإ :جحلا باتك يف ةمدتلا يف

 الإو ؛كرحي ال رعشلا كيرحت ريغ نم رعشلا نطاب ىلإ ءاملا لاصيا ىلع ردق نإف ةبانجل

 ِنَمْيَألا هَقِش من ""رافظألا نود لمانألا سوؤربوأ عباصألا نوطبب سأرلا كحيف

 رهت اذإ هرو يف ميلا بب ناك ُمَالّملاَو ةالَصلا ِهْيَلَع هنأل ِرَسِنَألا م

 تيما لسغ ةيفيك يف هفرعتسام هيف يتأي نأ دعبيالو «نمايتلا ةيفيك اوركذي ملو

 .©25”اصن سأرلا يف تبثو «ىّلْأو ءرضرلاك «ثْلَعيَو «ةرشبلا ءاقنإل كلذ

 ةدام : حاحصلا راتخم : (ْنَكَع) عمجلاو 5 ِنَمسلا َنِم نطَبلا يف يذلا يطلا : ٌةنْكُعْلا ١97

 .(ن كعو

 ؛اهتحت ةرشبلا لسغو ؛اهلسغ بجي هجولا روعش نم ةينامث :انباحصأ لاق :يوونلا لاق )١97(
 ؛ةأرملا ةيحلو ؛راذعلاو ؛ةقفنعلاو ؛براشلاو ؛بجاحلا :يهو ؛تفثك وأ تق ءاوس

 اج :بذهملا حرش عومجلا يف رظني .دخلا رعشو ؛نيعلا بادهأو ؛ىشنخلا ةيحلو

 . ۳۷۹ص

 عاًطتسا ام نينا بج كي للا ُلوُسَر ناك نإ ] :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل )١44(

 :دجسسملا لوخد يف نميتلا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا .[لُك هنأش يف

 .(5؟5) ثيدحلا

 َنِم لسا نإ في يبن ناک ) :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل لب ؟ كاذ ذ َّمِل (19)

 حا 4 رسل ” َنَميَألا هقشب ب ادق همك حاف ؛بالجلا وحن وحن ءيشب اعد «قبانملا

 باب رل بک :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ هيمأر ٍطَسَوِىَلَع اًمهب َلاَقف ؛هَفكَب

 و )5١5(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو .(۲ 589ثيدحلا :بالجلاب أدبي نم

 . ةقانلا بلح ٌرْدق ُهُوَلْسَي ءانإ

 :لاقف ؛ةبانحلا نم لسغلا هدنع ركذ هنأ :ل يبلا نع هذ معطم نب ريبح ثيدحل )١97(

 .[ يِدَسَح ٍرِئاَسىَلَع َءاَمْلا ضيف مت يسار ىلع باف االت يفك َءلي دخان انآ ن
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 امد جرخي وأ ءدحتسيوأ «ملقي وأ «قلحي نأ يغبني ال :يلازغلل ءايحإلا يف ىف :ةدئاَف

 ءًابنج دوعيف ةرحآلا يف هئازجأ رئاس هيلإ دَر ذإ بلحج وهو ارج هسفن نم نيبي وأ

 .اهتبانجب بلاطت ةرعش لك نإ :لاقيو

 يف ميعن ربأ هيلع محرتو «""حيحصلا يف هب رمألل ءاكنس هَر ضْيَحِل َعبتتو
 نيطلا مث بيطلاك يأ هَرْحَفَألَو :هتبرطر فشنيو نقلا هب قيضي ام بطلا باتك

 عیلم م :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ميعن يبأل بطلا باتك ينو «لحملل ًابييطت

 ْنِم اعيش دحق ْمَل انإَف طلق نِ انيس لذت نُ ؛اًهِضْيَح ْنِم تَرَهَطَت اإ نکاح 1

 مث [ حلم ْنِم انيس ذجت ْمَل نف یون ْنِ اعف ذجت مل انإف (سآلا ينعي ينعي) َناَحْير

 بيبزلا مجع شرفتست تناك اهنأ جاجحلا مأ نع ىور

 اذإ نسي هنإف يأ ءءوُضْوْلا فاليخب ميتلاك لقني مل هنأل ةديدجت ْنَسُي الو

 . حيحص هدانسإو ١2ص 4 ج :دنسملا يف دمسأ مامإلا هاور

 يتلا و الاس (ةيراصنألا لكش تني يهووئاَمْسأ أ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (۱۹۷)

 نيش ؛ُرُهَطَتف اَهَتَرْذِسَو اعام َنْكاَتْحإ دعت ] :َلاَمَق ؛ٍضْيَحْلا لغ ْنَع يي
 بص © ؛اًهيمأَر تورش علب بح اديدش كلذ كلذ اھسار ىَلَع بص مك وهلا

 ؟اًهب رهط فيكن :ءاَمْم امسا ْتْلاَقَف [ اهب رهط ؛ةَكيسُم ةف دات من بالا الع

 رن نيب !كيذ يفت اَهنأَك :ةعباع تلا [ ! اهب رُت هللا ناَسْبْس ) :َلاَف

 :ةلستفملا لامعتسا بابحتسا باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسمل ظفللا .مّدلا

 ةأرملا كلد باب يف ضيحلا باشك :حيحصلا ين يراحبلاو .(١٠/۳۳۲)ثيدحلا

 باتك ينو )۳٠١( ثيدحلا :ضيحلا لسغ بابو (4١7)ثيدحلا :ترهطت اذإ اهسفن
 ؛اهسأر نووش امأ )۷۳٠۷(. ثيدحلا :لئالدلاب فرعت لا ماكحألا باب :ماصتعالا

 رسكب ةصرفلاو .ضعب قوف اهضعب ةعبرأ يهو هلئابق لصاومو هفارطأو هماظع يأ
 رصتخم ظفل فو .كسملاب ةبيطملا :ةكسمملاو .ةقرح وأ نطق وأ فوص نم ةعطف :ءافلا

 ٍنَع لنا | نع لات قو طا لوس ىلإ اها أر أ: :اهنع هللا يضر ةشئاعل

 !اًهُتَدماَف دارا ام فرغت ْمَلَق اهب يِرّمَطَتَف كل نِي ةّصْرِف يراخ]:َلاَقَف ؟ضْيَحْلا
 0 ملا رن اب يهب :تْلكَ



 لْسفْلا باب :ٍةَراَهَطلا بايك ۲۰

 فحخلا حسام قالطإلا اذه يف لحديو "هيف بيغرتلل ام ةالص لوأل ىلص

 .اهوحنو ةحارجل مميتلاب لمكملا ءوضولاو
 4 . را سا ر” چ٤ رس

 امك عابتالل ءعاص نع لْسغلاَو دم نع ِءوُضْولا ُءاَم صقني ال نأ نسو

 Tell Er 37 م
 ادم يفلثب أَّضوَت ُمالَّسلاَو ةالصلا ِهِيلَع هنأ حص نكل لسم هح رجخأ

 ىلع ًاضوت نم ] :لوقي لب هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (۱۹۸)

 باب :ةراهطلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ٍوَساَنَسَح شع هل هللا بک رهط

 :ةراهطلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو )٠۲(. ثيدحلا :ءوضولا ددجي لحرلا

 :تلق ؛فيعض هدانسإ لاتو (231) ثيدحلا :ةالص لكل ءوضولا يف ءاج ام باب

 .هفعض ىلع ءاملعلا عمجي داكيو

 [ كلا ةئيضوُو ٍةَباَلا نع ءال نم حاصلا ُهليمْفَي ناك ي يبا نأ ] :دفط ةئيفس نع (194)

 ناكر :لاق ف سنأ ثيدحلو .(77 5/579: ضيحلا باتك:حيحصلا يف ملسم هاور

 يف يراحبلا هاور [ ٍداَدْسأ ةّسْمَح ىلإ عاّصلاب ليو دملاب اوب و يبا
 :حيحصلا يف ملسمو .(9١١7)ثيدحلا :دملب ءوضولا باب :ءوضولا باتك :حيحصلا

 .بابلا نم (31)ثيدحلا :ضيحلا بانك

 :ةراهطلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور دم ينب اصر يلا ] :ةرامع مأ ثيدحل ٠٠0

 .ه 8ص ١1ج :نئسلا يف يئاسنلاو .(44) ثيدحلا :ءوضّرلا يف ءاملا نم ٌعئرمي ام باب

 :يراصنألا ديز نب هلل ادبع ثيدح نم (54/ه.)ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 ثيدح اذه :لاقو [ ُِيعاَرذ كذب َلعَجَف اوت ءاَم نم دم يب ينأ لي يبا ذأ ]

 . امهطرش ىلع :لاق يهذلا هعباتو .هاجرخي ملو نيحخيشلا طرشىلع حيحص

 قرف وُ ءاتإ نم ٌليسَمعَي ناك لَو هللا َلوُسَر أ ] :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (101)
 :ءاملا نم بحتسملا ردقلا باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ِةَياَنَجْلا ّنِم

 :نابح نيا حيحص بيترتب ناسحإلا يف نايح نبا هاورو )7١5/5.0(. ثيدحلا

 ره :نايفس لاق ؛يوونلا لاق ؛ةنيدملاب فورعم لايكم (قرفلا)و .(۱۱۹۸) ثيدحلا

 ؛اذه ركنأ نم لهج دقو ؛حبصف حيحصف عصآ ةثالُث هلوق امأ :لاقو عصآ ثالث

 ناك ] :تلاق ةشئاع نع هصنو ؛بابلا يف ملسم حيحص نم (51) ثيدحلا رظنيو

 [ِدِحاَولا ءانإلا يف رهو انأ ٌلِسَتَْأ تنكو ؛قرفلا رهو حدف يف ليسغي يل ١ لوُسَر
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 ۲4 لْسفْلا باب :ةراهطلا باك

 دملا ةبسنك هدسج ىلإ هتبسن نوكي ام ءاملا نم لمعتسي نأ هل بحتسي ؛ضرعلا وأ

 نبا هلقن اذك ,عامجإلاب هل دخ الو دعاوقلا يف هلاق لسغلا اذكو يي هدسح ىلإ

 زوجي ال هنإ :لوق ؛كلام بهذم يف نكل ."' لسم حرش يف فنصملاو ريرح

 نع باصهولادبع يضاقلا هاكحو فلاسلا ثيدحلا هب درو ام لقأ ىلع راصتقالا

 | لس يف كش الر مهضعب

2 

 وصولا يف اكو ةَلْسُع اَمُهَل يفكت لَو ليسَ لسي مث هَلِسَْي سجن هب ْنَمَو

 دحلا يف لمعتسيال ؛اهيف لمعتسا امو ؛ةساجنلا يف ًالمعتسم َراص َلْوَألا َءالا نأل

 ةلسغ امهافكف ؛دحاو نيتراهطلا ىضتقم نأل لع هلل ار هيفكت ُحصألا :تْلُق

 الصح ٍةَعُمْجَو ٍةَبانَجِل َلَسَمْغا نمو «ضيحو ةبانح لسغ اهيلع ناكول امك ةدحاو

 المع ءْطَقَف َلّصَح اَمِهِدَخَأل وأ ؛ةيحتلاو ضرفلا دجسملا لوخد دنع ىون ول امك
 لَو :تلُق .ةبانجلا ىون اذإ ةعمجلا لوصح ريبكلا حرشلا يف ححصو هاون اع

 :الث ُقَرفلاو ] :نايفس لاق :ةبيتف لاق [ ٍدِحاَو ءانإ ْنِم ] :تلاق نايفس ثيدح ينو

 . [ عصا

 ردم رغ لاو ءوُصْولا يف ئر يذلا ءام نأ ىلع نوملسملا عمجأ :يووتلا لاق )٠٠۲(
 لاق ءءاضعألا ىلع ءاملا نايرح وهو لسغلا طرش دحو اذإ ريثكلاو ليلقلا يف ىفكي لب

 .ىهتنإ .يفكي الف ريثكلاب قرخيو «يفكيف ليلقلاب قفري دقو :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 نم بحتسملا ردقلا باب :ضيحلا باتك :يوونلل ملسم حيحص حرش جاهنملا :رظني

 . ١٤۲ص ۳ ج :ءاملا

 ؛فيعض هدانسإف « دم فني اضرب قو هنأ ] :ةمامأ يبأ ثيدحل هدعبب عطق ناك اذإ (؟5١)

 عسب يف لاق 119-8 ثيدحلا ۲۷2م ۸ ج ةريكلا محملا ف ينال اور

 مث .هفعض ىلع اوعمج أ دقو رانيد نب تلصلا هيفو «ريبكلا يف يناربطلا هاور :دئاوزلا

 افنأ مدقت ءنيملسملا عامجإ يف يوونلا هاكح ام لوقلا

 ام َرّمَطتَيَو ِ؛ِةَعْمُحْلا E وتلا لاق :لاق ؛يسرافلا ناملس نع )۲۰٤(
 ند قاف جيم دي بط ن س ا ووقف وي دوف نبط

 ٍةَعْمْجْلا نيو هيب ام هَل ريغ الإ امل ملكت اإ تص منهل بيک ام يصب م ني

 .(۸۸۳)ثيدحلا :ةعمجلل نهدلا باي :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا 0



 ةّساَجْنلا باب :ةَراهْطلا باك ِ ۲

 ناتراهط امهنأل ُمّلْعَأ هل ار ,بَهذَمْلا ىَلَع للسغلا ىقك ُهُسْكَعْوَأ بنج ا أ ب ثَدْحَأ

 فالتحال ءوضولا نم دب ال لب ؛يفكي ال :ليقو «ضيحلاو ةبانلا. < اتلخادتف

 .امهبجوم

 ةساجنلا باب

 يف اهتركذ ةدايزب فنصملا ُهَلَّصف اَم :عرشلا يو ٌرَذَقلا :ةغللا يف سحنلا

 ؛ةراهطلا وهو لصألا ىلع اهادع ام ءاقب هنم ملعيل فنصملا اهّدعو «"' ”حرشلا

 عماجب رهك ٍركْسُمْلا نم هريغو ,عامجإ وهن ٌرْمَحْلا امأ «عئاَم ركسُم لك يه :لاقف
 سيل مارح هنإف ؛ركْسُمْلا ٍشْييمَحْلا نم هريغو بلا عئاملاب جرو ءرْكّسلا نع ريفتتلا

 سيحجنتلا مكح نإف ؛ةركسم يهو تدقعنا اذإ ةرمخلا هيلع دري نكل ؛"' ”سحنب

 بهذم يف هجو ةثالث ةشيشحلا ةساحن يف نأ :نيرحأتملا ءاملعلا ضعب نع لقنو «قاب

 .اندنع كلذ ّرأ ملو اهسباي نود اهعئام سجني :اهثلاث ءاهتساجن :اهحصأ «هريغو دمحأ

 محل وأ :ىلاعت هلرقل ریرنخو "هيف غلو ام ةقارإب هب رمألل يبْلَكَو

 ُدض ةغللا يف سجل سجنا ؛كيرحتلابو ؛رسكلابو ؛حتفلاب :س ج ن (سْححتلا) )٠١5(
 لاق .ةساجنلا ةلازإ باب :لوقي نأ لوألا ناك .ةَراَذَقلا :ةساَجنلاو .ٌرَذَقلا وأ رهاطلا
 ىلع اهلوانت مرح نيع لك :عرشلا يف ةساجنلا :جاهنملا حرش ةدمعلا يف نقلا نبا

 لاح يف قالطإلا ىلع اهوانت مرح نيع لك :هريغ لاو .طوطخم :هناكمإ عم قالطإلا

 .اهراذقتسال الو اهررضل الو اهتمرحل ال زييمتلا ةلوهسو لوانتلا ناكمإ عم رايتحالا
 . طوطخع (١ه) ةقرو ١ 8 :جاهنلا حرش ىلإ جاتغا ةيادب بحاص هلاق

 شيخ ريع بلم تبت .فقرمَسب ةغل عتفلابو :لصألا :رسکلاب :ج ناب :ٌجبلا © م.

 نذل عحوو ر روش مارْوألا عاَحْوأ نكس ؛ٌنَْحُم لقلب طبخُم .شيقارحْلا
 .ُهاَيإ هَمَعَط ُهَمَعْطَأ حنو ,عاَجْولا نم اَهرْيْغَو
 نع زّرحيل .عِئاَم ركل لک :جاهنلا لوق :يوونلا لاق ؛75ص :جاهنملا قئاقد يف @

 .ىهتنإ .سحنب سيل مارح ةنإف < ركشا شيشحلا نم وريغو نل
 مُكِدَحْأ ءانإ يف ز بلْ علو اذإ ها لوسر لاق :لاق ه5 ةريره يبأ ثيدحل (۲۰۷)
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 ۳ ةماَجنلا باب :ةراهطلا باتك

 ام اذكو ؛ریزنخو بلك نم لوت ام وهو يأ ءاَمِهِعْرْقَو 4سر ُهنِإَف رين
 .هلثم ناكف سجن نم قولت هنأل ؛رهاط ناريح عم امهدحأ نم 037

5 

5 

2 

3 ۰ 

 اهليلد يمدآلا ةتيم ةراهطو «عامجإلاب ارا ِلَمْسلاَو «يمدآلا ريغ ةيَمو

 ال ] :سابع نبا ثيدح نم حصو 2": ا٤ ين اشرك دقلو# :ىلاعت هلوق

 كمسلا ةعيم ةراهطو ٠" م ر اج محل تشل ت ار رک

طلاو ُدبكلا ج رخيل حوفسملا يأ مدو
"اظعو محللا ىلع يقابلاو لاَحّ

) 

 مكح باب :ةراهطلا بانك :حيحصلا يف ملسم هاور [ وتار عبس هيل مفر
 .(۲۷۹/۸۹) ثيدحلا :بلكلا غولو

 ۷١. / ءارسإلا (#.هؤو . 1۷٣ / ةرقبلا 08

 ىلع حيحص :لاقو (477١/58١)ثيدحلا :زئانمبا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور )۲٠١(

 نقلملا نبا لاق .امهطرش ىلع :صيخلتلا يي يهذلا لاو .هاحرخي مل و نيخيشلا طرش
 .حيحصلا طرش ىلع يدنع هدانسإ :هماكحأ يف نيدلا ءايض ظفاحلا لاقو :ةفحتلا يف

 لاقو [اتيم لَو اح سج ال ُملْيمْلا] :هلوف نم سابع نبا نع ًاقيلعت يراخبلا هاورو

 :فنصملا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا هاورو :تلق .ىهتنإ .فورعملا وه اذهو :يقهيبلا

 هدانسإو .(55١1١)صنلا :لسغ تيملا لساغ ىلع سيل :لاق نم باب :رئانحلا باتك

 . هيف يهذلا هعباتو مكاحلا لاق امك وأ .ًاقوقرم حيحص

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هللا همحر يعفاشلا مامإلا هدنسأ ال (؟١1)

 :لاق ُهبَسْحَأ [ ناَمّدلاَو ؛ُداَرَلاَو ترُحْلا نالا ؛َناَمَدَو نايم انل تلجأ کک

 :ناتيحلاو دارا | ةاكذ باب :حئابذلاو ديصلا باتک نم :مألا بانك .[لاّحطلاَ ُدبْكلاَ]

 هدانسإ ثيدحلاو )١5514(. ثيدحلا :يعفاشلا مامإلا دنسم يف رهو ۲٣۲۳ص ۲ج

 :فوقوملا ححص اذكو: ۳۸ص ١ج :ريبحلا صيخلت يف رجح نبا لاق :فوقوم حيحص

 يه :هريغو متاح وبأ اهححص يلا ةفرقوملا ةياورلا ؛معن :لاق مث ؛متاح وبأو ةعرز وبأ

 انرمأ :هلوق لشم ؛اذك انيلع مرحو ءانل ٌلحأ :يباحصلا لوق نأل ؛عوفرملا مكح يف

 هللاو عوفرملا ىنعم يف اهنأل «ةياورلا هذهب لالدتسالا لصحيف ءاذك نع انيهنو ءاذكب

 . ىهتنإ .ملعأ



 ٍةَساَجَنلا با :ٍةَراَهْطلا بات 11

 حص امك سجر اهنأل ُثْوُرَو © ) '"!طئاغلاك يق «نكن ىلإ لاحتسا مد هنأل قر

 ةرهاط اهنكل «ةلحسلا فوج يف ليحتسي نيل اهنإف ؛همكح يف ةحفنألار"'" يراحبلا يف

 تاليحتسملا TT ا قلا ر ريغ يبَم اذکو عام إلاب ءيِدَوَو

 :لاق [ َرَطْفَأَف ُءاَق ي هللا َلوُسَر نأ ] ؛ه5 ءادردلا يبأ نع ةحلط نب نادعم نع )۲١۲(

 ُهَل تِئْبَص انأ ] َقَدّص :لاقن ! هَل َكِلَذ تركدف قطعو دجلسَم يف َناَبْوُن تبق

 هلل | ءاش نإ حيحص هدانسإر (۲۳۸۱) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ هرو

 ثالغب هيتآ نأ ينرمأف ؛طئافلا ي يلا ىتأ :لاق ؛كلط درعسم نبا ثيدح وه ® 7١(

 ءاهب هتيتأف ةثور تذأف ؛ةدحأ ملف ثلاثلا تسمتلاو نيرحح تدحجوف ؛راجحأ

 .[ رجح يبن ] :داز يطقرادلا ننس ييو .[ سكر اذه ] :لاقو ةثورلاىتلأف

 .(193) ثيدحلا :ثورب يجنتسي ال باب :ءوضولا يف حيحصلا يف يراحبلا هاور
 .5 5ص ١ ج :ٰيطقرادلا نتسو

 لق ْنِم ُنَسْحَأ (ثْورلا) هلوقو :هللا همحر يووتلا لاق 45ص :جاهنملا ناقد ل ©
 تَمِلُع اَذِإ هنآ مَعَ ُتْرلاَو «يبدآلا لَم ةَصَمحُ َةرذعْلا ن4 ةر :هريغ

 وأ الع حمم رف محلا لوكا ني وي فم هلآ عم تورلا ةا
 .سْكَع الو

 هَّناَع دف لوبا نِي داره لاق لي هللا لرز نأ هک كلام نب نينا تيد 5

 .لسرم ظوفحملا :لاقو ۱۲۷ص ١ ج :نئسلا يف يطقرادلا هاور .[ نم ربل باذع

 .نسح هدانسإو :تلق

 :هلعف يف لاقيو ءاهفيفختو ءايلا ديدشت عم اهرسكب لاقيو «لاذلا ناكسإب يذلا © 6

 ةوهش الب جرخي قيقر ضيبأ ءام وهو ؛ىذمأو ءاهديدشتو لاذلا فيفحتب ءىَذُم

 جرخي ردك نيخ ٌءام وهو هيف ةياكح لاذلا وأ لادلاب يدولاو ؛اهناروث دنع ةيوق

 .لوبلا بقع

 فاذِم الْسَر حدك لاق هو هلا رك بلاط ییا نع عوف

 لاس ٍدّولمألا نب داملا تْرَمأَف هنا نامل يي هللا لوس نر لأسأ نأ تْييِحَتساَف

LLدحلا ل ل  

(THY)هريغ رمأف ايحتسا نم باب :هلعلا بابك لا قف يراخخبلاو  

<< 



 1 ةَساَجنلا باب :ةراهطلا باتك

 عزم
 .ملعأ هلل

 هيفو مداخلا يم يمدآلا نيم نم لاصخلا بحاص ىنثتساو «

 د

 او ءامِجِدَحَأ عْرفَو ريزجخلاو بْلكْلا ٍرْيغ يَ ةَراَهَط حّصألا :تلف
 "' يمدآلاک رهاط هنأل

 .رظن

 معن «هنم هءوشن ذإ هل ًاعركت ؛يِمَدآْلا | َرْيَغ ُهَتَراَصُع هنأل لگوي ال م ُنَبلَو

 «لصفنملا ٌءْوُجْلاَو .لجّرلا نبل اذكو سحب ضيحلا نس لمكتست مل ىلا ةريغصلا نبل

 ةساحنو ةراهط يأ هتيم ءاهوحنو ةاشلا ةيلإك « «يحلا َنِم «ةنابإلاب و أ هسفنب يأ

 لوكاملاب جرحو "ضيا عامجإلاب ٌرِهاَطَف لوكأمْلا ٌَرْغَش الإ «"١عامجإلاب

 باتك يقو )١78( كيدحلا :ءوضولا باتك يقو )١79( ثيدحلا ؛لاوسلاب

 .(554) ثيدحلا :لسغلا

 لاح جرخيو «ةقند دعب ُةَقْفَد هجورح يف قفدتي «نيخث ضيبأ ءام وهو :ىِنَمْلا © )۲١١(
 ؛لخنلا ملط ةحئارك هتحئارو ءٌروتف هجورخ بقعيو ؛هحررخب هَذَليَو ةرهشلا

 .نيجعلا ةحئار نم ةبيرق

 ّيِبَمْلا كرفأ تنك ] :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل رهاط لاق امك وهو (©

 دواد ربأو ملسم اهحرخأ ظافلأب [ هيف ّيَلَصُيَف اكر كي هللا لوُسَر ِسْرَن نم

 :ءوضولا باتك :يرامخبلا حيحص يفو .بابلا دوصقم نع جرخت مل «يذمزتلاو
 :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۲۲۹) ثيدحلا :هكرفو يملا لسغ باب

 :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد ربأو )١ ۲۸۸/٠٠١(. ثيدحلا :يملا مكح باب

 . (791) ثيدحلا :بوثلا بيصي يملا باب

 تايلإو لبإلا ةمنسأ بابج نسع لس قه يبلا ن نأ !5# يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (111)

 :ديصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ ه هاور [ ْتْيَم َرُهَف ّيَحلا نم م عِطْق ام ] :لاقف ؟منغلا

 ت عاجلا يف يذمرتلاو )۲۸١۸(. ثيدحلا :ةعطق هنم عطق ام ديص يف باب

 نسح :لاقو )١48٠0( ثيدحلا :تسيم وهف يحلا نم عت ام اب :ةمعطألا باتك

 .[تيَم وهف بح يهر ٍةَميهبلا نب م ٌمِطق اَم :ظفلب يثيللا دقاو يب أ ثيدح نم بیرغ

 :حئابذلا باتكو )١50( ثيدحلا :ةمعطألا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هححصو

 هنأ ديري امئإو ؛لالدتسالل سيل ءانه عامجإلا موهفم نأ ظحاليو .(75948) ثيدحلا

 .بهذملا يف ٌدحاو لوق



 َةَّساَجْنْلا باب :ةَراَهُطلا باك 1

 نم حصألاف هريغ نم وأ لوكأم نم وه له كشو ارعش ىأر ولف «سحن هنإف هريغ
 .'يرحتلا وأ ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ فالخلا راثمو :ةراهطلا ةضورلا دئا
 ىنشتسيو :تلق «ةرهاظلا عفانملا نم اهيف امل شيرلاو ربولاو فوصلا ىلع رعشلاب بنو

 ةايح يف تلصفنا نإ حيحصلا ىلع هترأف اذكو «عامجإلاب رهاط هنإف كسملا ًاضيأ
 ل

 .ةيبظلا

 ةقلعلا امأ حّصألا يف سجنب جزفلا ٍةَبوُطْرَو ٌةَعْصُمْلاَو ةَقَلَعْلا ِتَسْيَلَو

 :قرعلاىلع ًاسايقف جرفلا ةبوطر امأو «يملا اهبشأن يمدآلا لصأ امهنألف ةغضملاو

 يفر «ضيحلا هبشأف محرلا نم جراح مد هنأ ةقلعلا يف ههحوو ؛ةسحن اهنأ :يناثلاو

 جرفلا هقالطإ لشو «سحن لحم نم اهدلوت جرفلا ةبوطر يفو ءًاضيأ كلذ ةغضملا
 اطلا ناويحلا نم اهريغو ةأرملا جرف

 ىلع أرط ام ةلازإل عرش هنأل ؛لسغلاب الإ يإ ءِنْيَعْلا سجن ُرُهْطَي لَو :لصف

 يأ .تللعت ردع اإ ءاهتفص تريغت امنإو ةيقاب نيعلا نأل ؛ةلاحتسإلاب الو «نيعلا

 يف هسْكعَو لطیلإ نش فب نم تلق نإ اذکو «عامجإلاب اهيف نيع عقي ملو اهسفنب

 َتّلْلَخ نق ؛ءاَقْإلاك ةحلاعم هنأل ءرهطي ال :يناثلاو ءسجنلا نع اهرلن ٌمّصألا

 رمخلا ركذب جرمخو ؛ليلختلا ميرحتل الق :"' 'هوحنو حلمك يأ .ءيش حْرطب

 اتوي ماقنأل دول ن مك لَو انس مکتوب نم مک َلعَح هلل ارو : ىلاعت هلوقل (514)

 اَعاَنَمَو اا أ اَهِراَعَْأَو اَهِراَبْوَأَو اهِفاَوْصَأ ْنِمَو مكيماقإ م موو مك موي اهترفجتست

 A] / لحنلا ] نيج ىلإ
 عافتنالا ُناَرَح ءاينعألا يف َلْصألا نأ :ةدعاقلاف ءءايشألاب قلعتم رمألا ناك اذإ :ْتْلُق )۲٠۹(

 ةقلعتملا لاعفألا لصأو ءاهعم لماعتلا نيح ةحابإلا ىلع يهف عملا ُلْيِلَد ؛ در ْمَلاَم اهب

 يهو «لاعفألا امأ .عنملا ليلد دري ىتح اهب عافتنالا زاوح نم ةيلصألا ةءاربلا ىلع اهب

 ٍدْصَق ىلع ةّيِعْرشلا ماكخألاب ديلا لاَعْفألا يف لْصألا نأ :ةدعاقلاف «ةكر حلا قلعتم

 دقو .ًافطل هيونتلا ىضتقا .ََحَو رع هللا نم درملو هلل ديلا دْصَقبَو عراشلا دارم
 ةعجارف (ةيعرشلا مولعلا ةسارد ىلإ لحدمو انباتك ين اهيف لوقلا انلصف

 هاور .[ آل ] :َلاَقَف ؟ الح ُذَحْتَت رمخلا نع لس ب ينلا نأ ؛هيض سنأ ثيدحل © )٠۲٠(
<< 



 ةساجنلا باب :ةَراَهْطلا باك

 ."""رظن هيفو ؛بيطلا وبأ يضاقلا هلاق ؛هسفنب للخت نإو رهطي ال هنإف «ذيبنلا

 دف باَهإلا غب اذإ ] : هلوقل ُةَرِهاَظ هغد ُرُهْطَيَف تْوَمْلاب سْجَن ٌدْلِجَو

 اَدََكَو غابدلاب هرهاظ رهطي الف ةايحلا ةلاح يف سجنلا امأ .""”ءلسم هاور [ رهط

 هرهاظ رهطي هنأ :ينانلاو ("""هريغو روكذملا ربخلا مومعل روُهْشَمْلا ىلع ُهنِطاَب

 وهو ءاملا ةطساوب لصت هتيصاخ نأل ؛فيعضوهو ؛هبيصي ال ءاودلا نأل ءهنطاب نود

 ةضيبلاو ءاكسم لاحتسا اذإ ةيبَلا مد دلجلاو رمخلا عم ىنثتسيو :ُحلَك ,دلجلا ةبوطر

 يعفارلا امهانثتسا دقو احرف تلاحتسا اذإ امد تراص بلا ةردملا

 )1587/11١(. ثيدحلا :رمخلا ليلخت ميرحت باب :ةيرشألا باتك :حيحصلا ف ملسم

 رمخلا ذحتت نأ نع يهنلا باب :عويبلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )١544( ثيدحلا الع

 :لاق ارم اوشرو مايأ نع ل يبنلا ١ لأس ةحلط ابأ نأ :اضيأ سنأ ثيدحلو (©

 باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ال ] :لاق ؟ الح اهلعجأ الفأ :لاق .[ ايفر
 عماجلا يف يذمرتلاو .(7775) ثيدحلا :للخت رمخلا يف ءاح ام باب :ةبرشألا

 زوجي ام باب :لاومألا باتك يف ديبع وبأ هجرخأو )١۲۹۳(« ثيدحلا :حيحصلا

 . 178 ص (۲۸۳) ثيدحلا :ةونعلا ضرألا يف اوثدحي نأ ةمذلا لهأل

 هی باطخلا | نب رمع نع ءاج امل مث هڪ سنأ نع ثيدحلا | نم مدقت امل هلع :تلق (۲۲۱)

 هجرخأ .[اَهَدّسْفَأ يذلا ّرُه هللا نوک نح ؛تديفأ رمح ْنِم لح لیپ الو ] : :هلوق

 ريح ن الح لکا ال 1:ظفلو 41ص (۲۸۸) ةرقفلا :لاومألا باتك يف ديبع ربأ

 .[ اهدا هللا | ادي ىتَح تديسنأ

 هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلاو .اضيأ غايدلا لبق دلحلا رهو ؛دلجلا وه باهإلا (57)

 )073/1١5. ثيدحلا ؛ضيحلا باتك يف ملسم هاور .ثيدحلا:لاق هينا نأ ؛امهنع

 .(51717) ثيدحلا :ةئيملا بهأ يف باب :سابللا باتك :نئسلا يف دواد وبأو

 رل ] :ةحيم ةاش ىأر نوح ب هللا لوسر لاق : :تلاق اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدحل (۲۲۲)

 فاقلا حتفب طّرَقلاو ع ظَرَقلاو ٌماملا اهرب ] :لاقف ؟ةتيم اهنإ :اولاقف [ اًهَباَهإ متد

 :ةتيملا بهأ يف باب :سابللا باتك : نئسلا يف دواد وبأ هاور .ملسلا قرو :ءارلاو

 .74١ص ۷ ج :ةتيملا دولج هب غبدي ام باب :نئسلا يف يئاسنلاو )14١75(. ثيدحلا

 . حيحص هدانسإو



 ٍةَساَجنْلا باب :ِةَراَهْطلا باك ۲۸

 يه لوضفلاو «هوحنو بشك ءاحلا رسكب يأ «يفيرجب هِلوُصف غزت غلا
 هيلإ دعي مل ءاملا يف عقن ول ثيحب هتحئار بيطت نأ هنم اهعزن طباضو «دلجلل ةنفعملا

 ءاقبل هتحئار تباطو دلحلا فج نإو يأ ءباَرتو سْمش ال نمل داسفلا

 ةلاحإلا ىنعمل ًاييلغت .حّصألا ف هئانثأ يف ُءاَمْلا بجي و «تدمح امنإو تالضفلا

 .ةلازإلا ىنعمل ابيلغت بجي :يناثلاو

 وأ ةسجنتملا ةيودألا اياب ةلازإل هلسغ نم دب الف يأ ,سُجن باوتك ٌعوُبْدَمْلاَو

 ل5 هلوقل يبارعب ٌَنْهاَدَحِإ ًاعبَس لسع بلك نم ءيش ٍةاَقالُمِب سْجَن امو .ةسجنلا
 ءاور [يباراب الو ارم عبس ليي نأ بكل هيف علو اإ كح هَ ُروُهط
 هئازجأ رئاسو هقرعو أ '”[ ءاَحْطَبْلاب نهاد ] يطتراّدلل ةياور ينو 2" ' ”ملسم

 هنأ يطيوبلا يف يعفاشلا صنو «هريغ نم بيطأ همف نأل ؛ىلؤأو هباعلك هتالضفو

 الف بارتلا عم يأ (بارتب) هلوقو «يوق بيرغ وهویرحألاوىّلوألا يف بارتلا نيعتي

 يف بلك غلو ولو :تلق «ىفك تارم عبس هيلع ءاملا ىرج ولو «ءامت هجزم نم دب
 لكل بجي :يناثلاو ءغبس عيمجلل هيفكي :حيحصلا ؛هجوأ ةثالثف تارم بالك و أ ءانإلا

 :ٌرهْظَأْلاَو كلا دكارلا يف هكرح ول اذكو عبس بلك لكل :ثلاثلاو «عبس ةدحاو

 .غابدلاك ال :يناثلاو «ربحلل بارت ُنيَِعَت

 يفكي :يناثلاو «هئاننقا ةمرحل نم ىَلْزَأ لب هنيع ةساجنل ٍبْلَكَك ٌريِزنِخْلا أَو

 ٌجوُرْمَم الو سجن بارت يِفْكَي الو ءتاساجنلا رئاسك بارتالب ةدحاو ةرم هلسغ

 عمجلاو راهظتسالاب ٌلّلَعُمو ؛ادبعت بازتلاب رمألا نأ فالخلار اثم ٌحّصَأْلا يف عئاَمب

 اهريفعت بجي الو اعبس اهلسغ بجي هنإف ؛ةيبارتلا ضرالا ىنثتستو ءروهط يعون نيب

 . بارتلاب ريفعتلل ىنعم ال هنأل ؛حصألا ىلع

k 

 ) )۲۲٤.(1175/41)ثيدحلا :بلكلا غ ولو مكح باب :ةراهطلا باتك :حیحصلا يف ملسم هاور

 ) )۲۲٠١لاق .ةلوزتم ؛ديزي يبأ نبا وه دوراحلا :هيف لاقو :50صت١ج :ننسلا يف يطقرادلا هاور

 .57صا١ج :ريبخلا صيخلت :كورتم وهو ديزي نب دوراجلا هيف فيعض هدانسإو :رجح نبا



 ۲4 ٍةَساَجْنلا باب :ِةَراهَطلا باك

 مالَّسلاَو السلا هيلع ةنأل حضن نب رْيغ ْمعْطَي ْمَل ّيِبص لوبي ست امو

 امك ٍةَيِراَجْلا لرب ْنِم ٍلْسَعْلاب رمو "هيلع قفتم هلي ملو رح يف هح
 نم ءاوح تقل مدآ قل امل ىلاعت هللا نأ كلذ يف رسلاو ""يراحبلا هنسح

 هلاق «مدلاو محللا نم ةيراجلا لوب راصو نيطلاو ءاملا نم مالغلا لوب راصف هعلض
 دعب عاضرلا نأ ًاضيأ هنعو "بيرغ وهو هنتس يف هجام نبا هدافأ امك انمامإ

 لعجب لقتسي مل يأ (ْمَعْطَي مَ هلوقو ءرهاظ وهو بارشلاو ماعطلا ةلزنم. نيلوحلا
 ةباصإ :حلضتلاو «لصألا يف اهتحضوأ ءارآ ةثالث هيف «هريغ لكأي مل وأ هيف يف ماعطلا

 لوُسَر ىلإ ماعلا لكا مل ٌريِفَص اهل ناب تَنَ اهنأ ] ؛نصحم تنب سيق ما ثیدحل (۲۲۹)

 و هح ءا اعد يبو ىلع لا هرج يف كي للا وُ لا و ھا
 ثيدحلا :نايبصلا لوب باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ليس
 .لفطلا لوب مكح باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۲۲۳)

 لابف «نيسح وأ نسحب ىتأف قي هللا لوسر مدحأ تنك :لاق حمسلا يبأ ثيدح يف (۲۲۷)

 .[ الغلا لوب ْنِم سرو ةَيِراَخا لوب نم ُلَسْفُي ] :لاقف «هلسغأ تئجف ؛هردص ىلع
 ثيدحلا :بوشلا بيصي يبصلا لوب باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور

 رجح نب ظفاحلا لاق ١. ه8 8ص ١ ج :ةراهطلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو )۳۷١(.

 ١ ج :حتفلا يف لاقو .نسح ثيدح :يراحبلا لاق :ه ١ص ١ ج :ريبحخلا صيخلت يف

 (يبصلا لوبو ةيراجلا لوب نيب يأ) قرفلا ييو :(577) ثيدحلا حرش : 477 ص

 .حمسلا يبأ ثيدح اهنمو اهاكحو (يراخخبلا يأ)فئصملا طرش ىلع تسيل ثيداحأ

 ۸ ج :(58 4) مقرلا :دحاولا باب :ىنكلا باتك :ريبكلا خيراتلا يف يراتخبلا هدنسأو

 . هب قحلمو ريبكلا خيراتلا نم ءزج ١4ص

 نم شرب ] قي 'ىبنلا ِثْيِدَح ْنَع ىِعِفاَسلا ْتْلأَس) :لاق ؛يرصملا ناميلا يبأل ثيدحلا (۲۲۸)
 مالغلا لزب نل :َلاَق .دحاَو اعم ناََمْلاَو [ ِةَيراَحْلا لوب نم لسو ماعلا لؤ
 ؟تنّقَ :لاقوأ ؟تلهف :يل لاق مث .مّدِلاَو محلا ّنِم ةيراَجْلا لور ءنْيطلاَو ءاّمْلا َنِم

 لوب اصف ريما هلي رم ُءَوَح تح مَآ ىلع اجل ىلا هلا نإ :َلاَف ل :تلق
 :تْلَق ؟تْمهَف :يل َلاَق َلاَق .مّدلاَر محلا َنِم ةي راَجْلا لوبو نيمار ءال ص مالغا

 ام باب :ةراهطلا باتك نم ننسلا يق هجام نبا هجرخأ .(هب هللا كع :يب لا معن

 .(ه؟6) ثيدحلا :يبصلا لوب يف ءاج



 ٍةَماَجنلا باب :ٍةَراَهْطلا باك ۳

 لسغلاو «هنع لزني نأ طرتشي الو «حصألا ىلع هتبلغ اذكو لوبلا عضوم عيمج ءاملا

 .هنع لزنيو هرمغي نأ طرتشي

 نک ْمَل نإ «يبصلا لوبو ريزنخلاو بلكلا ةساحن ريغب يأ ءاًمِهريغب سج اَمَو

 نول الو معط اه سحي الو نيع اهل دهاشت ال يلا يهو ةيمكح تناك نأب يأ «ْنْيَع

 ام مَن سيل ذإ هريغو هسفنب يأ ءاَمْلا يْرَج ىقك كلذ ضيفن ةيئيعلاو «ةحئار الو

 نال ءمغطلا ٌةَلاَزإ ءاهنيع لاوز دعب يأ بجو :ةّينيع يأ ءتناك نو "لاري

 لهس نإف ءةرورضلل ُلاَوَر َرْسَع حير وأ نوَ ُءاَقَب ٌرُصِتَألَو ءاهئاقب ىلع لدي هءاقب
 ءاقب ىلع لدي هءاقب نأل «لوق حيرلا يفو «نيعلا ءاقيىلع نالدي امهنأل ءعاقبلا رض

 ءاوهاب كردي ام نود بوشلا مش دنع كردت ةحئار يف اذهو «معطلاك راصف نيعلا

 :ْتْلُق «فنصملا هفذحو رّرَحُمْلا يف هيلإ راشأ هجو نوللا فو :ُتْلُق طيسبلا يف هلاق

 ؛نيعلا ءاقب ىلع امهتلالد ةرقل ملْغَأ هل او «حيجأملا ىَلَع اًرض اعم اب نإ

 «فنصملا هب حرص امك فيعض وهو نيعمتجب اذكف نيدرفنم امهرابتعإل ءال :يناثلاو

 .ةقشملل دحاولا ف فلرح ؛ًاقلطم رضي رثألا نأ لصألا نأل

 ؛لماعلل ةوقلاو لماع هنإف دراولا ةوقل سجنتملا ىلع يأ ىََّمْلا ُدوُرُو ُطَرَتْسُيَو
 فالخلا حّصألا يف ٌرْصَعْلا أل «هفعضل رهطي الف ؛ريغت الب ليلق ءالاو سكع نإف
 الب ٌلصفنت «بجاو يف ةليلق يأ قاس ٌةَراَهَط ُرَهْظَألاَو ءةلاسغلا ةراهط ىلع يئبم

 ناك ولف ؛لصفنملا ضعب وه لحمل ىلع يقابلا للبلا نأل «ْلَحَمْلا َرَهَط ْدَقَو ريغت
 يف لمعتسم هنأل ؛روهط ريغ ًارهاط لصفنملا نوكيف ؛كلذك لحما ناكل اسحب لصفنملا

 بو الإ يل سيل ينإ ! هللا لوسر اي :تلاقف ي يلا تت راسي تب ةلوخ ثيدحل (۲۲۹)
 [ هيف يَلَص مّن هيِلِسْغاَف ٍتْررُهَط اذإ ] :لاق ؟ عنصأ فيكف ؛هيف ضيحأ انأو ءّدحاو

 ې دواد وبأ هاور .[ مث كرب الو ماعلا كايف :لاق ؟ مدلا جرخي مل نإف :تلاق

 ثيدحلا :اهضيح يف هسيلت يذلا اهبرث لسغت ةأرملا باب :ةراهطلا باتك :ننسلا

 قيرط نم هنأ عم حيحص هدانسإو ۳۸۰ص ۲ج :دتسملا يف دمحأ هجرحأو )۳٣٥(

 . بهو نبا ةياور نم اهنأل «ةعيم نبا



 48 ميلا ابا :ةَراَهْطلا باك

 اهنأ :يناثلاو ءسحب وهو لصفنملا ضعب اهنأل ؛ةسجن يهف لحما رهْطُي مل نإف ؛ثبخلا

 مل اذإ هلك اذه مث «هدورو لبق امك ةرهاط اهنأ :ثلاثلاو ءاهيلإ عناملا لاقتنال ةسحن

 عطقلا حصألاف ءاملا نم لحما هذحأي يذلا ردقلا رابتعا دعب يأ داز نإف نزولا دزی

 .ةساجشلاب

 ن # ي

 :ليقو (""'هنع ةساجنلا لاصفنا نكمي ال ذإ «ةريهْطَت َرْذَعَت ْعِناَم سْجَن ولو

 .سجنلا بوثلا ىلع ًاسايق ءهلسغب ُحْهُدلا ُرْهْطَي

 رگ و

 مميتلا باب

 e اه. دع 0 هك ملل ا 3 8 .sa a 5 مار
 نيديلاو هج ولا ىلإ بارتلا لاصيإ :عرشلا يقو ؛دصقلا ةغللا يف وه :مميتلا

 ل 25 2 7 57 5 2 5 * 5

 «تس ةنس ريغ لاق برا ةنلس ةضّرف لر :وبییح نیا لاق «ةصرصحخم طئارشب

eو معن س 8 م ك م 0 2 3  Sh AA er,006 و  (TY) 

 .' ةصحرف رذعلوأ ةميزعف ءاملا مدل مميت لإ :ليقو «ةميزع :ليقو ؛ةصحر وهو

 يبنلا لرسر لعسف ؛تتامف ؛نمس يف تعقو ةرأق نأ ؛اهنع هللا يضر ةئوميم ثيدحل )۲۳١(

 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ةرلكو اَهّلْوَح اَمَر ارقا ] :لاقف ؛اهنع يي
 يفر (575)و )۲٠١( ثيدحلا :ءاملو نمسلا يف تاساجنلا نم عقي ام باب :ءوضولا

 (55014.رهوه#موو هه98)ثيدحلا :بئاذلا وأ دماحلا نمسلا يف ةرآفلا تعقو اذإ باب

 يف دوك ٍةَرأفْلا نع لس هنأ ] :ظفلب ةريره يبأ ثيدحو .ةريره وبأ هاور :لاق مث

 هاور [ هور الف اعِئاَم ناک ْذِإَو ءاًهَلَوَح اَمَو اهوا ادِماج ناک اذ :َلاَقَف ؛نْدَّسلا

 .(5817)ثيدحلا :نمسلا يف عقت ةرأفلا يف باب :ةمعطألا باتك:ننسلا ي دواد وبأ

 . )١5514( ثيدحلا :دراوملا يف نابح نبا هححصو

 ) ۳١/ةرقبلا] نوقف هني تيل ارشسيالر ج: كك هللا لاق ؛دنصقلا ةغللا يف ْمُحَيَلا /510[

 :ىلاعت هلوق :تيكسلا نبا لاق ؛هتدمعت ديعصلا تمميتو «هتدصق ءيشلا ُتْمّميِنو

 ىتح ةملكلا هذهل مهلامعتسا رثك مث ؛اودصقا يأ [؛7/ءاسنلا )4اّبيَط اًديِعَص ارمي

 مكي دق) :مهوق يف :يرابنألا نبا لاقو .بارتلاب نيديلاو هحولا حسم مميتلا راص
 مميتلا وه اذهو :يبطرقلا لاق .هيديو ههجو ىلع بارتلا حسم هانعمو (ٌلْحَّرلا

<< 



 مُسيتلا باب :ةراَهْطلا باك ۳۲

 "ر يحصلا يف ىلا ٍراَّمَع ةصقل بنحْلاَو «عامجإلاب ْتِدْخُمْلا منَ

 رومأملاو موي تيملا اذكو نونسم لسغب رومألا اذكو «هانعم يف ءاسفنلاو ضئاحلاو

 .ءوضولا دید ىلع ساقي الو هل مميتلا بابحتسا رهظي بحتسم ءوضوب

 اًديِعّص اوُمّميَتف ٌءاَم اودجت ملف :ىلاعت هلوقل املا ُدَقَف :اَهُدَحَأ باّبسأل

 ينكير :لاق «بابسأ هل معن ءطقف " زجعلا وه حيبملاو :يعفارلا لاق 2" ”"7كابيَط

 ُهّمدع ملُع ام بلط نأل هِبَلَط الب مميت ؛هدَقف ُرِفاَسُمْلا نقي نإ نقلا كلذ يف

 يف افلا نإو رفاسلاك بدلطلا يف ميقلاو ءابوجو يأ هبط هموت الو «ثبع

 هْيَلاَوَح ٌرَطَنَو ِتَقْفُرَو ؛هلزنم رهو يأ ههِلْخَر ْنِم «بلاغلل هبیتآ امنإ ديقتلاو «هتیفیک

 نأب يأ دورت ىلإ جاتْحا نإَف «عبرألا تاهلا رظنيف ضرألا نم ينشب ناك نإ

 هرظن هيلإ لصي يذلا ردقلا يأ ءورظن ٌردَق دد رك ءامهوجنر لبج وأ ةدهو كانه ناك

 عماجلا :رظني .ةالصلل مميتف ءضيرملا تمميو .ةبرقلا هب دوصقملا ناك اذإ ؛يعرشلا

 ١ج :يراصخبلا حيحص حرش يرابلا حتفو .۲۳۱-۲۳۲ص ه ج :نآرقلا ماكحأل

 لوطي ليصفت هيفو «تس ةنس دعب ناك امترو «هيف فلتخمف هضرف امأ .554ص

 .اته دارم سيلو هدنع فوقولا

 ؛َءاَمَلا دحأ ْمَلَو ؛تنتجأَف ؛ةَجاَح يف دي يبل ينثَعَب :لاق ؛ه5# رساي نب رامع نع (۲۳۲)

 ؛َلاَقَف هل كلذ ُتْركَذَه كلي يبنلا تی من اذل عمت امك دملا يف تفر

 حسم مف جاو رض ضْرألا هلي برص مَ [اَذَكَه كدي برم نأ كيك امن
 خفنو «ضْرألا يدب برضو :ةياور فو .هِهْجَوَو هيك ٌرِهاَظَو نيا ىلع َلاَمّشلا
 باب :مميتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .هْيَفَكَو ُهَهْحَو اهب َحَسَص مث ءاًمهيف
 :مميتلا باب :حيحصلا يف ملسمو .(778) ثيدحلاو )۳٤۷( ثيدحلا :ةبرض مميتلا

 .( 4/111 ثيدحلاو (۳۹۸/۱۱۰) ثيدحلا

 اّ اًديِعَص ارمي ٌءآَم اوذجت ملف 8 :8 / ةدئاملا :مميتلا ةيآ وأ ؛١٠ / ءاسنلا (778)

 ديري نر جرح نم مُكِلع لمح هللا درام هن مكيدنأو كسر أوحَسناَ
 .«نوركنت مكمل كلَ تمن مو مكر مط
 يذلا يف امك .بابسأ زحعللو ؛دوجوم وهو ءاملا لامعتسا نع زجعلا ؛زجعلاب داري )۲۳١(
 .هلل | ءاش نإ يتأيسو سابع نبا ثيدح يف هسأر جش



 ليديا ظ ميلا باب :ٍةَراَهَطلا باتيك

 هب رارضإ كلذ قوف ددزلا همازلإ نأل ؛ثوغلا دحب مامإلا هطبض دقو «ددرتي مل ول

 حرش يف فنصملا لاقو «ريشكب ةفاسملا يف هنم ديزأ هنإف ؛هفلاخي فنصملا طباضو

 زجعلا لوصحل منت دجَي مل نا ءددرتلا بحجيال هنإ هريغو يعفاشلا قلطأ :بذهملا

 بوو ٌحّصألاَف «ءام مهوي ام ثدحي ملو يأ ُهَعِضْوَم َثْكَم ْوَلَ «عامجإ اذهو

 يف امك امهوحنو ىرخأ ةضيرفو ثدح نم مميتلا بحري ام يأ ءأرْطَي اَمِل بْلُطلا

 ؛لوألا بلطلاب هب رفظل ءام مّن ناك ول هنأل ؛ال :يناثلاو ةلبقلا يف داهتجالا ةداعإ

 يأ هِقَجاَحَل ٌرِفاَسُمْلا ُهّلِعَي َءاَم َّمِلَع ولف ءاعطق بلطلا داعأ هعضرم قراف نإف

 دح قوف وهو «برقلا ٌّدَح اذهو ةقشملا ءافتنال ةُدْصق بجو «هوحنو باطتحالاك

 فصن نم برقي هلعلو :ىَّبْحَي ُنْب ْدَّمَحُم لاقو ؛مهوتلا دنع دصقي يذلا ثوغلا

 نوكي نأ الإ مهللأ ؛هريغ وأ هسفن نم يأ ءلاَم وأ سفت َرَرَض فخ مل نإ «خسرف
 «باحصألا نع بذهملا حرش يف هلقن «ةرجأوأ اتم ءاملا ليصحت يف هلامتحا بحي ًاردق

 هقاحلإ يقو «بلكلاك هب عفتنم وه امم لالا ريغو ةقفر وأ تقو توف فاح اذإ اذكو

 هنأل ؛تقولا يف هلاني ال ًاديعب نوكي نأب يأ مميت كلذ َقْوَق ناك نق «رظ هب

 هبشألاو :يعفارلا لاق الصأ مميتلا غاس امل هراظتنا هانمزلأ ولف «لاحلا يق دقاف

 يف ًالزان ناك ول ةرضاحلا ةالصلا تقو لوأ نم ةفاسملا هذه يف رابتعالا نأ مهمالكب
 نم رهاظلا :ةضورلا يف فنصملا لاقو ءاضيأ فنصملا مالكىضتقم وهو عضوملا كلذ

 تقرا َرِخآ ةَ ولو ءصنلا رهاظ وهو بلطلا تقوب رابتعالا نأ ؛مهتارابع

 حجر يأ فط وأ ءلمكألاو لصألا هنأل ؛ءوضولاب ةالصلاب يتأيل ءُلَضفَأ رانا
 ىلع راصتتالا دارأ اذإ يأ رهْظَألا يف ُلَصفأ مُمَيِنلا ليج هرخآ هدوحو هدنع

 (""نونظملا ءوضولا ىلع ليجعتلا يهو ؛ةنقيتملا ةليضفلل ًاحيجرت ةدحاو ةالص

 ٌةالّصلاَ] :لاق ؟ٌلضفأ لمعلا يأ ؛ةيلل ا لوسر تلاس :لاق ؛هكذ درعسم نبا ثيدحلا (۲۳۵)

 :تيقاوملا ف باب :ةالصلا باتك لوأ :كردتسملا يف مكاحلا هاور [ اهيو لَّوُأ يف

 راشب نب رادنب قافتاب ةظفللا هذه تّحص دقف ؛لاقو (5/57هو ١/57 4) ثيدحلا

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص وهو ءرمع نب نامثع نع امهتياورىلع مركم نب نسحلاو

>> 



 ميلا باب :ٍةَراَهْطلا باك ۳٤

 ءءوضولاب هرخآ مث مميتلاب تقولا لَّوُأ ىلص ول امأ «فلس امل ىلْوَأ ريخأتلا :يناثلاو

 ميدقتلاف دوجولا ىلع مدعلا حجرت ولو «ةليضفلا زارحإ يف ةياهنلا وهف :مامإلا لاق
 .نافرطلا ىوتسا اذإ اذكو «ًاعطق لضفأ

 امك ضعبلا ىلع هتردقل ِهلاَمْعَتْسا ُبوُجُو ُرَهْظَألاَف ؛هيِفْكي ال َءاَم َدَجَو ْوَلَو
 ضعب رفكملا قتعي ال امك ؛بجي ال :يناثلاو «"" "حص ام هندب نم حيرجلا لسغي

 اذه مث """ءاملا دوحو عم مميتي المل ميلا َلْبَق «هلامعتسا يأ كوكي بقر
 بجي مل فتباذإ ىلع ردقي ال ادرب وأ اجلث الإ ثدحما دجي مل نإف ؛لسغلل حلص اذإ

 :ليقو «صقانلا لمعتسا هيفكي ًابارت دجي مل ولو «بهذملا ىلع سأرلا يف هلامعتسا

 .نالوقلا

 مكاحلا هاورو .امهطرش ىلع :صيحلتلا يف يهذلا هقفاوو ؛دهاوش هلو ؛هاحرخي ملو

 ملو ةبعش نع ةعامج ثيدحلا اذه ىور دق :لاقو (”/5977) ثيدحلا يف ءرخآ دنسب

 ةَقث ظفاح جاجحو صفح نب يلع نع رعاشلا نب جاجح ريغ ةظفللا هذه ركذي

 بابلا ينو .هلوق لك ىلع يذلا هقفاوو .ييادملا صفح نب يلعب ملسم جتحا دقو

 يف يطقرادلا دوعسم نبا ثيدح جرحأو .رظن اهيفو ةورف مأو رمع نبا نع ثيداحأ
 .حيحص هدانسإو 25 45ص ١ ج :ننسلا

 ُهويْزَتْجاَف هع مكنه ام ] :لوقي علي هللا لوسر تعم :لاق هه ةريره يبأ ثيدحل (؟)

 ْمهِلِئاَسَم ٌةَرْثَك مكلف نم َنيِذلا كله امنإف متعطسا ام هن اولعفاف هب مكرم امو

 :ل هريقوت باب :لئاضفلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ْمهْئايبنأ ىلَع مهلا

 يف هلصأو )٠١70(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )1777/١0(. ثيدحلا

 ثيدحلا : هللا لوسر نئسب ءادتتالا باب :ةئّسلاب ماصتعالا باتك :يراحخبلا

.(YTAA) 

 ؛سانلاب ىلَصف ءب هللا لوسر عم رفس يف انك :لاق ؛لذ نيصح نب نارمع ثيدحل (۲۳۷)

 اَي َكَمَنَم اَم ] :لاقف ! ٍمْرَقْلا ٌعَم ٌلّصِي ْمَل لزتعم ْلُجَر وه اذإ ؛هتالص نم لتفنا املف

 لاقف ؟ ءام الو ةباَنَح يعباَصُأ ! هللا لوسر اي :لاقف [ ؟ مولا َعَم يّلصت نأ نال

 :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ كييك هنا ؛بّيطلا رايعّصلاب َكِْيَلَع ] : هللا لوسر

 .١؟١7ص ١ ج :يئاسنلاو .(1۸۲) ثيدحلا :حيحضلا يف ملسمو .(7714) ثيدحلا



 re ميلا باب :ٍةَراَهْطلا باك

 اذإ اذكو «""هنامزو هعضوم يف هتمیق وهو يأ «هلثم نّمشب ُةواَرِش بجو
 َجاَتْحَي نأ الإ «يطانحلا ىواقتف يف هتيأر امك ؛هلثم نمشي عابي هدجوو بارتلا دقف

 اباهذ جحلا يف روكذملا يأ رَفَس ِةَئْوُم وأ «قرْفَمْسُم نيد «ءاملا نم ىلإ يأ هِيَ
 ؛هلتق حابي ال ام رئاسو ةميهبو يمذ وأ ملسم نم يأ رتُ ناَوْيَح ِةَقَقَت وأ ءابايإر

 .رظن هيف ؟مداخلاو نكسملا انه ريتعي لهو «ءاملا فالخب اهل دب ال رومألا هذه نأل

5 
 يرحل هيف ةنملا ةف حَصألا يف ٌُلوُبَقْلا بجو اولد َريِعَأَْأ ًءاَم هَل بهو ولو هَ

 ةميق تداز اذإ ةيراعلا لوبق الو نمثلاك ءاملا لوبق بحي ال :يناشلاو هب ةداعلا

 .اهنمضيف فلتي دق هنأل ؛ءاملا نمث ىلع راعتسملا

 هَر يف ُهيِسن ولو "نما مظع نم هيف امل عامجإلاب الق ُهَنَمَك بهو ولو
 يف ىق ممي ءامهيف يأ بلا دعب ةدجي ْملَ هيف هبلط يأ هيف هلص وأ
 ال :يناثلاو ؛هرودنلف :ةيناثلا يف امأو «ماصف ةبقرلا يسن ول امكف :لوألا يف امأ ءِرهْظألا

 اهيف ءاملا ءافح نأل ءيِضْقَي الق لاَحر يف ُهَلْخَر لأ لَو ريصقتلا مدعل ءاضق

 .بلغأ

 مث :لاق ؛اهنم ءاملا اوذحأ يلا ةأرملا ثيدح يف ؛نيصح نب نارمع ثيدح يف ءاج امل (۲۳۸)

 ا لاقف رص اهل رص ىتح رمتلاو رسكلا نم اه انلعجف [مُكَدْنِع اَم اوناه ] :انل لاق

 ف يراحبلا هاور .[ اب كَم ني املا يملغاو هَل اذه يطق يأ
 ملسمو .(؟ هالذ) ثيدحلا :مالسإلا ي ةوبنلا تامالع باب :بقانم باتك :حيحصلا

 )141/951١(. ثيدحلا :ةتئافلا ءاضق باب:ةالصلا عضاومو دجاسم باتك :حيحصلا ف

 )١55(. ثيدحلا :ننسلا يف يقهيبلاو

 ؛َنِيِملْعَت ] :ةأرَمْلِل لاق ل هللا َلوُسَر نأ هك نيصح نب نارمع ثيدح ف ءاح امل (۲۳۹)

 قايس يفو «مدقت دقر ؛[ اناس يذلا َوْه هللا نِكلَو ءاْيَس كاس نِ اَنَرَر ام انإ ھل ار
 مث ب لوسرلا لماعت يل سانلا نيب دوهعم يداع رمألا نأ ىلع ةحضاو ةلالد صنلا
 ٌلَعْفَي ام رظنت ةمئاق يهو اهيف هلوقو هنم مهبرشو ءاملا ذحأ يف ةأرملا عم ةباحصلا

 .هللا ءاش نإ يتأيس امكو ءاهئامب



 ميلا با :ةَراَهْطلا بانك 1

 نأل ؛ ؛لبقتسملا يف ولو يأ ءألآَم ولو مَرتْحُم شعل لإ َجاَتْحَي نأ :يناثلا

 ا اءوضولا فال ا لدب ال حورلا

 : ىلاعت هلوق مومعل وضع ٍةَعَفَس ىلع ولامع ني نه ُهَعَم ُهَعَم ُفاَخَي ّضَرَم :ثلاثلا

 داعأو مميت ًاملسم ةقث ابيبط دجي ملو فاح ولو ؛ةيآلا“' * 6#7...ىسن ىَضْرُم منك نار

 ‹ةضورلا يف ُهَرقأو يخبسلا يلع وبأ فلاحو «هيواتف يف يرغبلا هلاق ,ربخملا دجو اذإ
 يف رهاظ رضع يف ُشِجاَمْلا ْنْيَشلا وأ :"”ةدملا لوط يأ ءرُبْلا ُءطَب اذكر
 زرتحاو «فلتلا ةدايز ءافتنال ءال :يناثلاو ؛لثملا نمث ةدايز قوف ُهَرَرَض نأل ءرهظألا

 نيدلازع خيشلا كلذ لكشتساو ؛نطابلا شحافلا نع رهاظلابو ؛ريسيلا نع شحافلاب
 نسم رثكأ هيف نارسخلا نإف ؛كولمت وأ ةيراج يف ناك اذإ اميس ال :لاق مالسلادبع نب

 دكنملا ٌرثألا وه :ُنْيَشِلاَو ؛ةريقح لثملا نمت ىلع ةدايزب ءاملا ءارش نم لصاحلا نارسخلا

 رحآ يف يعفارلا هلاق ءديزت ةمحلو ىقبت ةرغثو "*)بفاَشْحِيْساَو لوحن وأ نول ريغت نم
 درا ةَدِشَو ءنيديلاو هجولاك ابلاغ ةنهملا دنع ودبي ام وه :رهاظلاب دارلاو «تايدلا

 [ ًاوقتساو اويرشا ] :لاق ك هللا َلَوُسَر نأ فذ نيصح نب نارمع ثيدح يف ءاج امل (150)
 هلا اص يذل طع نأ كلذ َرآ ٌناَكَوَلاَف باش نم برو ءا نم ىَقتساَف
 ٠(. ١۷٠ر ثيدحلا :نتسلا ف يقهيبلا .[ َكِبَلَع ةغرفأف بهذا ] :لاقف ءاَم ْنِم ًءاَنإ

 ۰ 1 / ةدئاملاو ٤۳ / ءاستلا (441)

 مک نبر :ىلاعت هلوق ريسفت يف ؛ًامكح عوفرم وهو «سابع نبأ نع وقوم ءاح ال (141)

 وأ حورقلاو هللا ليبس يف ةحارجلا لجرلاب ناك اذإ ] :لاق (رفس ىَلَع أ ىَّض
 :ىسقتنملا يف دوراجلا نبا هاور [ مميتيلف تومي نأ لستغا نإ فاخيف «بنجيف يردملا

 ءامکح ٌعوفرم وهو «سابع نبا ىلع فوقوم حيحص هدانسإو .(۱۲۹) ثيدحلا
 يف يقهيبلا هاورو .4۳ص ١ ج :جانحملا نغم يف ييبرشلا لاق امك نسح هدانسإف

 )1١85(. ثيدحلا :ىربكلا نئسلا فو (747و75) ثيدحلا :راثآلاو ةفرعملا

 ةو .ناتخلا قوفام :ةكرخم :ةَفَشَحْلاَو ؛ :يلاَبلا ٌعْرضلاَو ؛ُسِباَيْلا ريحا :ْفشَحْلا (#)

 سوماقلا .سصُلقتو تسي :ٌعرَضلاَو ُنْذَألا ٍتْفَشْحَماَ .رزعبلاو ناسنإلا قلحب جَرَ
 .(ف ش ح) :يدابآزوريفلل طيحلا



 ۷ ملا باب :ٍةَراَهْطلا باتك

 فلس امم هرحنو وضعلا ةعفنم ىلع كلذ ببسي فاح اذإ مميتي ىتح يأ «ضّرَمَك
 ولو هنخسي ءام نع زجعي نأ هطرشو «مأتلا فوح وأ ريسيلا وأ نطابلا نيشلا نود

CED Lb 

 راس ِهْبَلَع نكي ملڻ ءرسك وأ حرحل يأ وضع يف لامعا عما اذإو م66

 نم ىلع دريل ماللاو فلألاب مميتلا فّرَعو «ليلعلا لسغ نع ًالدب ميلا بجو 3

 حيجتملا لنسغ اذكر 4 هنع زوجحلا لحما ىلع بارلا رِمُي هنأ ءاملعلا نم لاق

 نمل نالوق ؛يناشلا قيرطلاو «ةلولبم ةقرخب ولو ناكمإلا بسحب يأ يَهْدَمْلا ىَلَع
 .ءاملا نم هيفكي ام ضعب دجو

 هتراهط يف بيترت ال ذإ وبُجْلِل مميتلاو لسغلا نيب يأ ءاَمُهنْيَب بيرت الو
 رن ءاملا بذيل ىَلوُأ لوألاو ؛سكع ءاش نإو ءحيحصلا لسغ لبق مميت ءاش نإف

 تاد ٍةوْرغ يف درا ِةْلْيَل يف تْمَلتَحا] :لاق هلک صاعلا نب ورمع ثييدحل (؟57)
 كد وركه «يباَحنمأب ُْتِبَلَص من تكي ؛كلطأف لبسغأ نأ تقفطأق «ليمالّسلا
 هي يبان ل لا تشب تاتا ورش :لاَقَف ب يبل

 مكب ناك هللا نإ ْمُكَسفنأ اولتقت الرو :لوقُي هللا تعيس ينإ :تلقَو ؛لاَستعالا نم

 يف يراصبلا هلع [ ايش لب ملو و لا كلج ٠١١ ءاسنا] اجر
 نبا هذانسسإ ىوقو «ضرم ا ةمسقن ىلع بنحلا فاح اذإ باب :مميتلا باتك :حيحصلا

 ربأ هلصو قيلعتلا اذه :لاقو ۹۸٠ص ١ ج :حتفلا يف هللا همحر ينالقسعلا رجح

 :ةراهطلا باك :نئسلا يف دواد وبأ هاورو .امهدانسإ قيرط ىكحو .مكاحلاو دواد

 :ةراهطلا باتك :كردتسملا يف مكاملاو .(554) ثيدحلا :بسحلا فاح اذإ باب

 يهذلا هقفاور «نيحخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (۱۸۲۳/۹۲۸) ثيدحملا

 ,هصيخلت ف

 وُ وع ىلع أر ىف حرج لأ اخر امتع للا يضر سامع, نبا ثيدحل (544)
 3 يبا كلذ غلف تاسف لسا ,لاّستغالاب را مالتحإلا ٌهَباَصَأ 5 فک لا

 :ننسسلا يف دواد وبأ هاور .[ لاوس | يملا ءافِس نك لو ! هللا مهلا ١ هولي ] :َلاَقَف

 :نتسملا يف هجام نباو .(۳۳۷) ثيدحلا :مسميتي حورجملا يف باب :ةراهطلا باتك
 ,(809/9) ثيدحلا :ةبانجلا هبيصت حورخلا يف باب :ةراهطلا باتك



 ملا باب :ةَراَهَطلا اباتك ۳۸

 لسع تفر ميلا طاَريشا حصألاف ًاثِدْحُم ناک رف “يلع صن بارلا

 اش ام ًامدقم امُّسيتو ًالسغ هلمكيىتح وضع نع لقتتي الف بيتولل ةياعر ليلا

 ةاوطغ حرج ناف ءبنجلاك روختي :ثلاثلاو «حيحصلا لسغ ميدقت بجي :يناثلاو

 يأ ناك نإو «لوألا نع مميتلا دعب نوكي أ دب ال يناثلا نع مسی نأ ناَمُمَيتق

 اًهعْرَ ُنِكْمُي ال ٍةَريبَجَك ناك نإَق ٌرتاس هيف ءاملا لامعتسا عنتما يذلا وضعلا ىلع

 نكمأ نإف «ثدحا يف بيتزتلا ةاعارم نم يأ هَقَبَس امك ْمُمْبتَو حبِحملا لسع
 ال نأو رهط ىلع هعضي نأ رتاسلا يف طراشير «ةثالثلا ةمثألل فالح لسقلا فلك

 كلذ َعَم ُبمجَيَو ككاسمتسالل هسم دب ال يذلا ردقلا ال إ هتحن حيحصلا نم ذخأي

 يف امك ءاَهَضْعَب :ليقو «مميتلا يف حسملاك زجعلل حيبأ هنأل عاب هيرب لک حم

 ىلع بارتلاب اهحسم بجي ال مميتلا ءاضعأ ىلع تناك اذإ ةريبجلاو فخلا حسم
 نع مميتو حيحصلا لسغ يذلا يأ َمُمَيَن ادق ياع هلوقي راشأ هيلإو حصألا

 ةراهط مسميتلا نأل يأ الْسَغ ُبنُجْلا دعي دعب ٍدعُي مّ ثيدُخي ملو نا ضارفل "قابلا

 هني ام ثبُ هيمو ىرحأ ةراهط ضاقت اهمكح افترا ماي الف ةلقتسم

 هباصأ ثْيح ُهَسأَر كرو هدَسَح لسع و :لاق عي يبلا نأ انغليو :لاق ءاطع ثيدحل (۲ ؛ه)

 سَ أنأ هيفكَي ناک امن ! ] هظفلو رباح نع ننسلا يف دواد يبأ دنع ًالصتمو ارحل

 ت ل عال 4 يي هن

 باس لِيَ اًهبلَع حسب هَ قرع هرب ىلع -يوارلا كش- ٌرْثمْعَي ر بصعي و

 ةدايز امأ .ةيوق تسيل هندايزو )۳۳١( ثيدحلا :ةراهطلا يف دواد وبأ هاور [ هِدَسَج
 مكاحلا نكلو (هالا) ثيدحلا :ننسلا يف هحام نبا دنع عاطفنالا ةرهاظ يهف ءاطع

 نبا لاق ١1۳ر ۳۰ ) ثيدحلا :عاطفنالا ةهبش تلازف سابع نبا لوق نم اهلصرأ

 .تاقث مهلك اهدانسإ لاجرو :ةفحتلا يف نقلملا

 يو برس ىَلَع ناك صاع | ّنْب ورع نإ 0 :ظفل يف بط صاعلا نب ورمع ثيدحل (؟43)

 :نشسلا يف دواد وبأ هاور [ مهب ىلص من ٍةالّصِ داصلي رضوا تو هبا لَسْعف :َلاق
 ىلع حيحص :لاقو (1۲۸) ثيدحلا :كردتسملا يق مكاحلاو ۳٣( ٣و ”* ؛) ثيدحلا

 ؛ًاعيمج نيتياورلا يف لشن ام لصف نوسكي نأ لمتحُيو :يفهيبلا لاق .نيخيشلا طرش
 )١١١7(. ثيدحلا :ىريكلا ننسلا يف .يقايلل مميتو ؛هلسغ ىلع ردف ام لسع



 ۱۳۹ ميلا باب :ةراَهْطلا باك

 اهنأل ؛ءوضرلا ثدحملاو ؛لسغلا بنجلا يأ َناَقِنأَتْسَي :ليقو «بيترلل ةاعارم هيلع

 :لِيِقَو «فحلا عزنك ؛لصألا لطب ! لدبلا لطب اذإف «لدبو لصأ نم ةبكرم ةراهط
 اللا ىكح دق هنأل ؛حصألا ىلع هدارمو ءًالسغ ديعي الف يأ ءرسْنُجَك ْثِدْحُمْلا
 (ْتِدْحُي ْمَلور هلوقب ززحاو ُمّلْعَأ هل او ٌحصَأ ثلاثلا اذه :ْتْلُق .هتملع امك هيف

 حرش يف مهنع هلقن امك انباحصأ لاق «قبس ام عيمج ديعي هنإف ثدحأ اذإ

 قرفلاو .فنخلا فالف عزنلا همزلي ال ءاهوحنو ةريبحلا بحاص 0

 .كانه ةقشملا مدع

 .#ابيط اًديِعَص اوي :ىلاعت هلوقل هعاونأ عيمجم بارت کب ْمُمَيي :لصق

 ام ىح املاك سجن بازتب زرجي الف يأ رِهاَط "بارلا وه :سابع نبا لاق

 هدم يأ راب ديف ٍلَِْبَو ؛هيلع بارلا مسا عوقول نرالا نيطلاك يأ هب یاد
 تاقبط نم هنأل ؛هيواتف يف فنصملا لاق امك زاج هب مميتو لمرلا قحس ول ىتح
 ذا ام ًابارت ىمسي ال هنأل فرخ ٍةَقاَحَسَو نعم آل هل سنج بارتلاو ضرألا

 لوصو عمي طيلخلا نأل ءهوْحَنَو قيقدب ٍطِلَمْخُمَو ؛نازيكلاك يوُشو نيطلا نم
 «ءاسملا ةفاطلو هتفاتك قرفلاو ؛ءاملاك راج طيح لق ذإ :ليقو ءوضعلا ىل ىلإ بارلا

 هفالخب ثدحلا عفري ال هنأل ؛زوجي :يناثلاو «ءاملاك ءحِحّملا ىلع ىَلَع ٍلَمْعَسُمِب الو

 نأل ؛بارتلاب ثدحلا مئاد هلمعتسا يذلا ءاملا قاحلإ هاضتقمو ؛يعفارلا هللع اذك

 يبارعألا نباو ليلخلا لاق ! نكي مل مأ بارت اهيلع ناك ؛ضّرَألا ١ هجو :ديعصلا )۲٤۷(
 اغنإ :لاقو .؟55ص ه ج :نآرقلا ماكحأل عماسلا يف يطرقلا هلقث اک جاجرلاو

 عقب ال كط يعفاشلا مامإلا دنعو .ضرألا نم هيلإ ُدَعصُي ام ةياهن هنأل ًاديعص يمس

 :ىلاعت هلوق يف امك بيطلا رهو تبنملا بارلا وهو ؛رابغ يذ با رت ىلع الا ديعصلا
 نبا نع يقهيلا جرخأو .[ ه۸/فارعألا ] چبر ناپ هاب ج“ جرب ب بطلا دلار

 :ىربكلا ننسلا يف .ضرألا ثّرَح ؛ثّْرَحْلا ديعصلا :لاق امهنع هللا يضر سابع
 لقنو .ضرألا هجو رعي يذلا بارلا وه بيطلا ديعصلاف .[ ١١٠٠ر ]٠٠١١ صنلا
 .ةصاخ بارلا وه :هفظ يلع نع :٠۲۳ضص ه ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلا



 ميلا باب :ةَراَهَّطلا بات ١

 رثئاثت نإو مسميتلا ةلاح يأ وولضعب يب ام «لمعتسملا بارتلا ي يأ وهو «قاب هثدح

 رطاقتلاك حّصألا يف يف ءوضعلا هتباصإ دعب مميتلا ةلاح يأ َرئاتت اَم اَذَكَو «كلذ دعب

 ىاملا فالخب ًاضعب هضعب عفدي بارلا | نأل ؛ًالمعتسم نركي ال :يناثلاو «ءاملا نم

 دحاولا اذكو ؛دحاو عضوم نم ةعامج مميتي نأ زوجي هنأ :فنصملا مالك نم ملعو

 دحاو ءانإ نم تارم ءوضولا زوجي امك ؛اهوحنو ةقرخ يف ريسي بارت نم

 يأ هابط اًديِعَص اوُمّمَيتفظ :ىلاعت هلوقل ب تلا دصق يأ ُةُدْصَق ُطَرَتْشُيَو

OTTبارلا نأل كري مل  

 :َلِيِقَو «رذعلا دنع بجي لب ؛ءوضولاك راج هذا ممي ولو هدصقي ملو هاتأ
 نم دب الو «هماقم هبئان ةماقإب لوألا باجأو «بارتلاب تأي مل هنأل ردع طرشي

 هضرعتكف هنذإ ريغب مهي اذإ امأ .بذهملا حرش يف هلاق امك نذإلا ةين

 ىلإ بناج نم هيلع هددرف بارت وضعلا ىلع ناك ولف يأ يسارا لق ١.
 اذإ ًادصاق نوكي امإو ؛مدقت امك طرش دصقلا نأب ؛هل اوجتحاو ءفكي مل بناح

 يف ركذام عومجبو .هنم حضوأ لالدتسالا اذه ريغو :يعفارلا لاق ؛بارتلا لقن

 «بيترتلاو «نيديلا حسمو «هحولا حسمو «ةينلاو ؛لقنلا :ةسمح ناكر ألا نم باتكلا

 لقت ولف «ىلؤأ امهطاقسإ :يعفارلا لاقو ءدصقلاو بازتلا ةضورلا يف فئصملا دازو

 ابارت هيلع ثدحيو ةقرخب ههجو هب حسم يذلا بازل | ليزي نأب يأ لي ىلإ ِهْجَو نِم

 نم لقن ول اذه ىلعف «لقنلا ىمسم لوصحل حّصألا يف ىفك سك وأ 2" ؛”ارخآ
 نيديلا نأ «عنملا هجو حيحرت الب ةيافكلا يف ؛ناهجو هيفف ؛ىرحألاىلإ نيديلا ىدحإ

 ىضرألا انل تلمح :ثآلثب سافلاىَّلَع الصفر : هللا لوس؟ لاق :لاق ةفيذح ثيدحل )۲٤۸(

 وبأو 1١09-2075 ص ١ ج :نئسلا يف يطقرادلا هاور [ًاروُهَط ابار َلِعْحَو ؛ًادحلسم

 ًادجْلسم ُضْرألا اتل تلو ] :ملسم دنع هظفلو .507ّص ١ ج :هحيحص يف ةنارع

 )٠۲۲(. ثيدحلا :[ ًاروُهَط ان اهتبرن تمحو
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 ىواتف يفو .دحاولا وضعلاك ءوضولا ءاضعأ نأل ؛يفكي ال :يناثلاو «لحاو وضعك

 حسمي نأ زوجي الف ؛هحسم هنأ ركذتف ههجو هب حسميل بازيلا ذأ نإ هنأ :لافقلا

 نم هريظن فالخي ؛طرش هب حسمي وضعل بارلا ىلإ دصقلا نأل ؛هيدي بارلا كلذب

 زوجي ال هحسمب مل هنأ ركذت مث ؛هحولا حسم هنأ اناظ هيديل هذحأ ول اذكو ءءوضولا

 ههجو هب حسمي نأ

 ول هنأل يثدح عفر ال ءاهيلإ رفتفم ةين اذكو يأ ٍقالّصلا ٍةَحاّبيْما هنو .

 هنأل ٌّحَصألا يف فكي مل مُمِبتلا ضْرَف ىون ْوَلَو ءءالا رهو هريغب لطب امل هعفر
 :يناشلاو .هديدحت بحتسي ال اذهو ءادرصقم نوكي نأ حلصي الف «ةرورض ةراهط

 لّوأ هنأل ؛هحولا ىلإ يأ «لقنلاب ,ةبنلا نرق يأ ءاَهنْرَق ُبَجَيَو ؛ءوضولاك يفكي
 ." "هيف لقن ال ذإ ءاملا فالخب ؛هلمعتسي ال ؛ثدحأف بارلا ذخأ ول ىتح هناكرأ

 ءدوصقملا هنأل < جيلا ىلع هولا نب ءيش عمم ىأإ اًهَْماَدِعْسا !ذكَو .*

 ولامك ؛كلذ بحت ال :يناثلاو «هسفن يف ادوصقم سيلف ًانكر ناك نإو هلبق امو

 رهاظف ءامهنيب اميف تبرغ ولو «هدعب تبرغو ءوضولا يف هجولا لسغ لوأ تنراق
 حرش يف يربطلا فلخ وبأ هركذ ام فالح وهو ءءافتكالا مدع فنصملا مالك

 .حاتفملا

 ىلع ةضيرفلا نييعت طرشي الو ؛هاون اع المع ءاحيبأ ًالْفتَو اضف یون ناف

 ةلف اضف وأ ِرَّرَحُملا يف امك ضرفلا لقي ملو اضرف هلوقب ربع اذهو .حصألا

 لوسر اي :لاق ؛فوع نب ورمع نب نم راصنألا نم الجر نأ كلام نب سنأ ثيدحل (144)
 َدْنِع كار كاعبصإ ] :لاق ؟ ءيش نم كلذ نود لهف ؛كاوسلا يف انتبغر كنإ ؛هلل |

 هَ ةت ل نمل رج الو ؛هل هي ال نمل لمَ هَ .كِناَسأ ىلع امهر ؛كبوضو
 يعفارلا هاكحو .ةلاهج هدنس ييو .(140) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 ريبحلا صيخلت :رظني .[ ءار اَم الإ ِهِلَمَع ْنِم ِنِمْوُمْلِل سيل ظفلب ريبكلا حرشلا يف
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح ةينلا ين لصألاو ١ ص١۹ ١. ج :رجح نبال

 .(45) مقرلا يف مدقت دقو
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 ضرفلا دعب كلذ هل :ليقو ؛هوني م هنأ ؛عنملا هجوو ىل عبت هنأل يبَهذُمْلا ىلع لقتل

 ةرحأتملاو «نالوق اهيف ةمدقتملا لفاونلا نأل ؛بهذملاب رَّبعو «مدقيال عباتلا نأل «هلبقال

 .هتركذ امك لاوقأ ةثالث كلذ عومجم نم صحلتيو «نيلوقلا ىلع :ليفو ؛اعطق روحت

 اذهو «ضرفك :ليقو «هريغ لعفب طقست اهنأل ؛لفن ةّييَكف ةزانجل مميت ول :ّعْرف

 .ةيافكلا ىلع ال نايعألا ىلع ضرفلا ضرفلاب داري نأ الإ .ضنصملا ىلع دراو

 ضرفلا نألف :ىوألا يف امأ نبَهْذَمْلا ىَلَع َضْرَمْلا ال َلْقنَت ؛ةَالّصلاوأ القت وأ

 ةالصلا ىون ول امكف :ةيناثلا يف امأو ءاعبات عوبتملا لعجي الف ٌعبت لفتلاو ؛ٌلصألا وه

 مسأ ةالصلا نأ :ةيناثلا يفو .ءوضرلا ىلع سايقلا :لوألا يف هلباقم هحجوو ءاقلطم

 لاق .ٍموُمْعْلِل لأب ىَلَحُملا دَرَفُملا أل يوق وهو ًاعيمج لفنلاو ضرفلا لوانتي سنج
 لوألا يف حيحصلاو فدصملل رظن هيفو .ةيناثلا يف فاوطلا حيبتسي الو :يدروام لا

 لضنلل مميتلا مكح هل نأ :ةضورلا لصأ يف هترابعف ةيناثلا يف امأو .نيلوقلا ةقي

 ىلإ نّطفتيلو ميمعتلا نم امهيف دب الو ©””'ةيآلل هدي من ههْجَو ُحْسَمَو .4
 ثسيح نم رهظي يذلاو :ُتلَق ؛هجولا نم هتإف هتفش ىلع هفنأ نم لبقأ يذلا ردقلا

 حيرصتلا رامع ثيدح نم يراخبلا حيحص يف نإف «بيترتلا بوو مدع ةنسلا
 نكر وهو امهنيب بيترتلا ىلإ ؛(مث) :هلوقب راشأو «"""هجولا لبق فكلا حسم

 .[ 5 / ةدئاملا ] نم مكْيِديأو حُكِهوحوب اوُحَسْئاَفط :ىلاعت هلوق (؟90)

 هللا لوُسَر يِيَعب :اًمُهْنَع هللا يضر ِرَمُعل لاق َراَمَع نأ ؛هظ ّيرعشألا سوم يبأ نع (191)

 ؛ةَباَذلا ٌعَرَمَت امك ٍديِعّصلا يف تعمم املا دحج ملف «تبنحأَف ِةَحاَح يف دي

 ةبرض هفكب برق [ اَذَكَه عمت نأ كيفك امن ] :َلاَقَ لي يِ كلذ ْتَْكَدَ

 مث وفك ولام ٌرْهَظ وأ ؛هِلَمِشِب همك ٌرْهَظ اًمهب حسم اضف مث «ضرألا ىَلَع
 :ةبرض مميتلا باب :مميتلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ...ةهْخو اًمهب حسم

 ينو .ةَدِحاَو ِهيْفَكَو ُةَهْحَو َحّسَمَو :ديبع نب ىلعب ةداهز اضيأ هيفو )۳٤۷(. ثيدحلا
 حتف يف ءاحج امت اهيلإ ةراشإلا وأ اهتشقانم رظني ءاملعلل لاوقأ يراحبلل ةياورلا هذه

<< 
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 ي م
 ةنسلا ثيح نم رهظي يذلاو :تلق ,ءوضولا لدب هنأل ءهْيَققْرِم َعَم ءرضرلا يف امك

 .""نيعركلا ىلع راصتقالا ةحيحصلا

 بيرت لَو «هرسعل ءوضولا فالخب يأ ءيِفيِفَحْلا رغّشلا تم ُةَلاَصِنإ بج الر
 ُهَهْجَو هيَ َحَسَمَو ةدحاو ةعند يأ هيدي بّرَص ْوْلَق حّصألا يف هلق يف
 ههجو هراسيب حسم مث راسيلا لبق نيميلا برض ول اذكو يأ راج هيي ِةِراَسَيبَو

 .حسملاك طرتشي :يناثلاو «ةليسو دحألار :حسملا يلصألا ضرفلا نأل ءهراسي هتيميبو

 يف امهرركتل نير ِهْيَدبَو وهج حمو ءءوضولاك ةيملستلا ُبدنتَو

 ٍةقرخي ةَبرضب نك ناو «نْيتَبرص ْبوُجُوُصوُصِنَمْلا ٌحّصألا :تلُق ."*”رابحألا
 برضلاو «حيحصلا يف تباثلا رامع ثيدح هدري نكل :ُتلُق ُمَلْعَأ هل او ءاَهوْحَنَو

 .كعَمَتلا يفكي اذهو نشب سيل

 | هحفني يأ ُراَبْعْلا ْفَفَحُيَو ءوضولا يف امك هِهْجَو ىلغأو هنيون ُمدَقْيَو

 ال نأ بحألاو :مألا يف لاق ؛"* 9۶ اهنالل ةجاحملا ردق ّآلإ ىقبي ال ثيحب ًاريثك ناك

 .اهدعب امو ٠٠١ ص ١ ج :يراخبلا حيحص حرش يرابلا

 عرس طا يلب يذلا امأو اهبل يلب فكل ليم يف يذلا ململ :ځوکلا ۲۰
 ةنسملا يل اهيلع راصتقالا ام أ )١45(2 مسقرلا يف يف هيلإ ةراشإلا تمدقت .فاكلا مضب

 حسف ؛ضْرألاىَلَع هدي يبا ؛ بصف ] :ظفلب ثيداحألا يف ءاج املف ؛ةحيحصلا

 لَو يبلا تيتأف تكمن ] :ظفل يو (786) ثيدحلا :يراحبلا هاور [ ِْيَفْكَو ههر
 اذه نم دافتسيف )۳٤١(. ثيدحلا :يراخخبلا هاور [ نافكلاو ُهْحَّوْلا كيِفْكَي :لاقف

 «ىرضولا ىلع اذه يف مميتلا ساقي الو .ضرفب سيل نيفكلا ىلع داز ام نأ ؛ظفللا

 .سايق الف ؛دجو دقو صنلا لباقي ال سايقلا نأل

 ىلإ نيديلِل ةَبْرَضَو هول ةَيرَض ؛ناتبرض مما ] :اعوفرم افوقوم رمع نبا ثيدحل (۲۵۳)
 :كردتسملا يف مكاحلاو 10-4189 ص ١ ج :نتسلا يف ئطقرادلا هاور [ نْيَفَقْرِمْلا

 )۱۸۹/۱۳٤(. ثيدحلا :ةراهطلا باعك

 ات ؛تنأَو انآ رس يف انك انأ رک ذن اما :باطخلا نب رمعل رساي نب رامع ثيدحل )۲٤(

 ناك ] :ةللو بلا لاق ي بلل ثركذف ُتِيْلِصَف تکی انأ اا و لَن ملف تنا

>> 
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 .ةالصلا نم غرفي ىتح ءاضعألا نم بارتلا حسمب

 امهنم ًالك نأل :هعنم ديدحللاو ءاهطارتشا ميدقلاف يأ ىوُصْوْلاَك مُميَعلا ةآلاَوُمَو

 نم هانركذ امل اهيف فالخلا يتأيف يأ لْسغلا اَذَكَو :ُتْلُق .ثدح نع ةراهط

 .ةراهط هنوك

 وهو رابغلا ةراثإ يف غلبأ هنأل ؛برضلا لوأ يفيأ الو هِعباَصَأ قیرفت بدر

 بازلا غلبيل ُمَلْعَأ هل او ةا يف هيتاخ عر بجي «نيتبرضلا يف بحتسم
 .ةنسلل ًاعابتا ديلاب هجولا عيمج حسم نوكيل بودنمف ىلوالا يق امأ هلع

3 
 لل ار ل ي برس

 مهوتو عامجإلاب لطب ٍةالّص يف نكي مَ نإ ةدَجَوف ءم دقق مميت نمو :ٌلْمُ
 رثأ ال هنإف هرحنو ضرمل مميت اذإ امع (ءاَم دقفل) :هلوقب ززاحاو «هنادحوك ءامل
 كلذ نمو «مدعلاك هذه ةلاحلاو هدوجو نأل «ِشْطَعَك ٍعناَمِب نرتقي مل نإ «هدوجول

 تالف يعدوأ لاق اذإ ام فالخب ! نالف هينعدوأ ءام يدنع :لوقي ًاصخش عم اذإ ام

 نم دب ال هنأل ؛لاحلا يف يأ ءروُهشَمْلا ىَلَع ْتَلَطَب هب طقس ال ٍةَالَص يف وأ ام

 ديعيو ءاهتمرح ىلع ةظفاع لطبت ال اهنأ :يناثلاو .اهيف ءاقبلل هجو الف ةداعإلا

 الف اَْطَقْسَأ نِإَو ,روهشلا َلَدَي حيحصلاىلع :لوقي نأ بجيف «ٌلوق ال ةجو وهو
 نع ةرصاق هتمرح نأل لفل ُلَّصِبَي :َلِبِقَو درصقملاب هسبلتل ملسي نأ ىلإ يأ

 .ضرفلاك عنملا حصألاو «عورشلاب مزلي ال هنأل ؛ضرفلا

 ؛هيلع ةالصلاو هلسغ بجو ! ءاملا دجو مث ِههْيَلَع ىّلصَو يملا مكي :ٌعْرَ

 .هل لامتحا هيفو يوغبلا هب ىتفأ ءاهدعب وأ ةالصلا ءانثأ يف ناك ءاوس

 ُهَهْحَو امه حسم مل ءامهيف حقو ضرألا هيك 4 يبا بّرضف [ اذه كيفكي
 ا باب :مميتلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .ِهُيَفَكَو

 ها ايكو خمر امه حس مث یی نی امان مل :ظفل يو (۳۳۸) ثيدحلا
 .لوقلاب عقو يلع ن أ ملسم دنع ثيدحلا ءاجو .فيفحتل هلا خفتلا نع ةياتك (۳۳۹)

 يف ملسم هاور .[ كبنكر كَهْحَر اهب حسنت عف هن :مهظفلو ةبعش نع
 )۳۹۸/١۱۲(. ثيدحلا :مميتلاو ضيحلا باتك :حيحصلا
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 نم فالح نم جرحيل ُلَضْفأ ًاَصْوَيِل ةضيرفلا عطق يأ ءاَّهَعْطَق ّنأ ٌعّصَألاَو
 «جورخلا مرح قاض نإف ؛تقولا عسو نإ اذهو ؛لضفألا ىلإ لاقتنا هنألو .هبجوأ

 هنأل ِنِْيَمعْكَر ُرِواَجُي ال َلْقَتُمْلا داو ءلمعلل لاطبإ هنأل جورخلا مرحي :يناثلاو

 همارحإ نأل معي ادَدَع ىَون ْنَم الإ ءهفتأتسم ةلفانك ديازلاف اهيف عرشلا فرع

 .ءاش ام ديزي نأ هل :يناثلاو «ةبوتكملا هبشأف كلذك دقعنا

 .ًاضيأ يعفارلا هلاق اهيلع دزي مل ةعكر ىون ول :َعّرَ

 .يتايورلاو بيطلا وبأ يضاقلا هلاق اهمتأ ةثلاثل همايق دعب هآر ول :ٌعْرَف

 .يمرادلا نع ناهجو اهئطو يفق ءاملا تأر مث ضئاحلا تمميت ول :ٌعْرف

 فاوطلاو ؛©"””ةرورض ةراهط هنأل «ضْرُف َرْيَغ ِمُمْينِب يصب لَو لص

 ناكل يدؤي الو :فنصملا لاق ولف ءاهتبطخو ةعمجلا نيب عمجي ال اذكو ةالصلاك

 ىلص نم نأ كلذ نم ذخؤيو «هرمأ فحف روصحم ريغ هنأل َءاَش اَم ُلْفَسَيَو معأ

 هبو «هعضوم يف ينأيس امك «ضرفلا يه لوألا نأل هب هتداعإ هل مميتلاب ًاضرف

 ٌرَدَنلاَو ءرفاسملا مميتملا يف ُهَضْرْفَو «لاصخلا هباتك يف انباحصأ نم فافخلا حرص

 ضرفلاب قحلي الف ضراعل هبرحو ذإ ال :ينافلاو «همورلل رهظألا يف ضْرفك

 «نايعألا ضئارف سنج نم تسيل اهنأل ضف َعَم َرِاَتج ُةُحِص ٌحسصألاَو :يلصألا
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 :ننسلا ف يقهيبلا هاور [ ثردحت مل ْنِإَو الص لكل ْمَّسْيَت ] :رمع نبا نع عفان ريخ (155)

 يلع نع يور دقو ؛حيحص هدانسإ :لاقو )١١84( صنلا :ةضيرف لكل مميتلا باب
 يعلم و 500

 لكل مميت ر :لاق هاف يلع نع دنسأو .سابع نبا نعو صاعلا نب ورمع نعو

 صاعلا نيب ورمع نأ :ةداتق نع صاعلا نب ورمع ثيدحو )١١85( صنلا :[ةالَص

 .لسرم وهو )٠١85( صنلا :هب ذخنأي ةداتت ناكو ؛ًامّمَيَت ٍةالَص لكل تدب ناك

 مست مل ةَدِحاَو ةالّص لإ مميَلاِب ُلْحَرلا ََلَصي ال نأ سلا نم ] :سابع نبا لوقو
 صاعلا نب ررمع ٹیدحو ,ىفيعض هدانسإو )۱۰١۸۷( صينلا f ىلا ٍةالّصلِل

 نبا ثيدح دانسإو ؛«رمع نياو يلع ثيدح اذكو ٤۱۸ص ۱ 3 :يطقرادلا هجرحأ
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 ضئارفلاكف تنيعت نإ :ثلاشلاو «حيحصلا ىلع ًادعاق اهيلصي ال امك ءال :يناثلاو

 دحاو ضرفلا نأل هَل مُمَيَت افك سْمخلا ىدخإ يسن ْنَم ّنأَو «لفاونلاكف الإو
 بلطيف بحجاو عيمجلا لعف نأل مميت ةدحاو لكل بجي :يناثلاو ؛ةليسو هادع امو

 ېمیتب ةالص لکی لص ءرصعو رهظك يأ نْيَفِلَتحُم يسن او ؛دحاو ةدحاو لكل

 اعبزأ لّوألاب ىْلَصَو نرم ممي ًءاَش نِإَو ءتامميت سمخب سمخلا يلصيف يأ

 اهب ادب يلا اهنم سْيل اعبر ينالابو «برغلاو رصعلاو رهظلاو حبصلاك يأ الو
 حبصلا ىذأ هنأل ؛نيقيب هيلع امع جرحيف «ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلاك يأ

 نأ :يناثلا هجولاو «نيمميتب برغملاو رصعلاو رهظلا نم ّلكو ؛مميتب ءاشعلاو مميتب
 هاضتقا ام فالح ذوذشلاب ةضورلا يف هفصوو «سمخلا مميتي ّلكب نيترم يلصي

 ءاهوحنو نيرهظك يأ ءِ ْوَأ ءىنعم هطارتشال را م مالو هلوقو ءانه هداريإ

 .تامميت رشع همزلي :ليقو «حصألا وه اذه ِنْيمُمَيَبب ِنيَكَرَم سمخلا ىَلَص

 لبق ةرورض الو ةرورض ةراهط هنأل ءهلغف تْقَو لبق ضف مي الو لصف

 :ةيافكلا يف لاق «ةمعتلا يف هلاق ضرفلاك نيعم تقوب قلعتملا روذنملاو «تقولا لوحد

 ,ضرفلاك ءٌحَصألا يف ْتْقَوُمْلا ٌلفنلا اكو «ةفورعملا ةدعاقلا ىلع هجيرخت رهظيو

 هنإف قلطملا نع تقولاب زرتحاو «عسوأ لفاونلا رمأ نأل ؛هتقو لبق زوجي :يناثلاو

 .حصألا يف ةهاركلا تقو الإ تقو لك هل مميتي

 .ضرفلاب اهقاحلا مهوي فنصملا مالكو يعفارلا هلاق لفنلاك ةزانجلا :ّع رف

 هنأل «ضْرَقْلا يلي نأ ديلا يف همر ابار الو ءاَم ذج مل نمو :َلْصَ
 «ةروعلا رس نع زجع ول امك هيلع ردقي اع ىتأ اهنع زجع اذإف ؛ةراهطلاب اهب رومأم
 :اهدحأ ؛لارقأ ةثالث ميدقلا فو ,©" ”"لصتم ريغ ردان رذع هنأل ؛يضقي يأ ديمو

 نأ كلام نب سنأ نع :نيحيحصلا ربخل ؛ركذتلاب اهتقوو «ةتئافلا ضرفلا قالطإ لش ع ه٠)

 ى امك ا هر اهل اه مازا الص يسن نم ] :لاق و للا لوسر
 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .«يركذل َةالّصلا مِقَأَو» :ةدانق لاق [ كلذ الإ

> 



 14۷ ملا باب :ةراهطلا باك

 اهنأ :ثلاقلاو «ةداعإلا بحتو مرحت اهنأ :يناثلاو «ةداعإلا بحتو بدنت ةالصلا نأ

 فحصل سم اذكو «لفنلا نع ضرفلاب زرتحاو "يوق وهو ةداعإ الو بحت
 مث اهيلصي نأ هل زوجي ال رذع ريغب ةلاحلا كلت يف اهكرت اذإ ةالصلا اذكو ءهلمحو

 يف بارت وأ ءام ىلع ردق اذإ يأ ديعيو :هلوقو «ةدئافلا مدعل باوصلا ىلع اهيضقي

 هب ربع امك ءاضقلا ةداعإلاب هدارمو «ةداعإلا يف ةدئاف الف الإو ءاضقلا طقسي عضوم

 نيروهطلا دقاف ىلص اذإو :هيواتف يف لافقلا لاق «يلرصألا حالطصإلا ال رّرَحْمْلا يف

 .اهديعي نأ هيلع ةزانج ىلع

 ةزافم يف ماقأ اذإ الإ :تلق ءردان ٌرذع هنأل ءاَّمْلا دقفل ُمُمِيتُمْلا ميقُملا يضقيو
5 

 الإ “يف معي ءاملا دقف نأل ٌنِفاَّسُمْلا ال ءةداعإ الف ًابلاغ ءاملا هيف مدعي عضوم وأ

 يضقي ال :يناقلاو ءاهلهأ نم وه سيلو ةصحر هنأل ّمّصَأْلا يف ِهرْفَسِب ّيِصاَعْلا

 هنإف مميتو ءاملا مدُعو ةيرق هقيرط يف لحد اذإ ام ًاضيأ ىنثتسيو :تلق «ةزع هنأل

 باتك :حيحصلا يف يراخبلاو «(١١١/٤1۸و ١٠٠و ۳۱۶) ثيدحلا :دجاسملا
 .(08) ثيدحلا :اَهَرَكَذ اإ ٌلَصِيْلف ةالَض يبس نس باب :ةالصلا تبقاوم

 .(؟5 4) هيلي يذلا مقرلا يف يتأيس هيض يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (7510)

 «رفَس يِف َنالُحَر جرح :لاق هيض يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع ثيدحل (۲۸)
 98 عاملا انو مل ءايلصف ءابيط اديفص ايت ام اهم سلو ةالملا تحف

 دلو للا َلوُسَر اَيََأ من آلا ْدِعُي لو ؛ءوُضْوْلاَو الملا اًمُهُّدَحَأ َداَعَأف ! تقول

 يِ َلاَقَو [ ةالّصلا َكنأرْحأو دل تْبَصأ ) دهب ْمَل يِذَلِب لاَ هَل كيد اَرْكَذَ

 يف باب :ةراهطلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ نّيترَم رخألا كَل ] :داَعأو ًامضَوت
 اذه يف يردخلا ديعس يبأ ركذ :لاقو (۳۳۸) هيدا :ةالصلا دعب ءاملا دجي مميتملا

 و اسو ۲۱۳ص ١ ج :ننسلا يف يئاسنلاو .لسرم وهو .ظوفحم ريغ ثيدحلا

 ثيدح اذه :لاقو )١817/57( ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .ديعس يبأ طاقسإب

 نع دانسإلا اذه لصو دقو .ةقث عفان نب هلل ادبع نإف «نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 عفان نباو امهطرش ىلع :ًاقفاوم صيخلتلا يف يبهذلا لاقو .هريغ هلسرأ دقو «ثيللا

 .هلصوب درفت ةَقث



 ملا باب :ٍةَراَهطلا بانك ۸

 يق ناك نإ ءاملا دقفل ةداعإلا طباضو :باحصألا لاق ؛هرودنل حصألا يف ديعي

 مهدارم رفاسملا ال رضاحلا يضقي مهلوقو ءالف آلإو ؛داعأ مدعلا هيف ردني عضوم

 .امهلاح نم بلاغلا

 يف كلذ لحدي الو ءرهظلا ءاضقو اهلعف دعبي الف اه ءاضق ال ةعمجلا :ّمْرَف

 .اه ءاضق ال هنأل ؛فنصملا ةرابع

5 
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 َدَعَب هؤفدي امو هب ُهَمحَسُي ءاَم دم ةَردنِل ءِرَهظَألا يف ىضق در ممن نمو
 عطقلا روهشملا :يعفارلا لاق ؛رفاسملا ال رضاحلا يضقي :ثلاثلاو «يضقي ال :يناثلاو

 لك يف هب اوعطق دق روهمجلا نإ :بذهملا حرش يف لاقو «رضاحلا قح يف بوجولاب
 ؛ماع رذع هنأل داف َرِئاَس لَو وضع يفز ءاقَلطُم َءاَمْلا ُعَضَي ضَّرَمِل وأ «قرطلا

 هنإف يأ ٌريِثَك ّمَد ِهِحْرَجِب َنوُكَي نأ الإ ءرفسلا يف وأ رضحلا 1 كلذ ناك ءاوسو

 ريثك ةظفلو :قئاقدلا يف لاق ؛ردان هرحنو نحخسم ءامع هتلازإ نع زجعلا نأل ؛يضقي

 نم ةالصلا طورش يف هفرعتس امل ءال :ْتْلُق ""اهنم دب الو رّرَحْمْلا ىلع اهنذز ام

 ضي ْمَل ٌرِتاَس ناک ْنِإَو ءاضيأ ريثكلا نع وفعلا هاضتقمو ؛تاَركيْلاَك هنأ حجارلا نأ

 ىلع حسملا نأل ؛مميتلا لحم ريغ ىلع ناك اذإ يأ رهط ىَلَع َعضْو نإ ٍرَهْظألا يف

 بجي :يناشلاو ءىَلْوَأ ةريبجلا ىلع حسملاف «هيلإ ةرورض الف ءاضقلا نع غي فخلا
 ناصقنل اعطق يضقيف هلع ىلع ةريبحلا تناك نإف «مئاد ريغ ردان رذع هنأل ؛ءاضقلا

 نإ حسملا زوجي الو يأ َُعْرن بجَو ٍثّدَح ىَلَع عضو إف ءاعيج هل لدبملاو لدبلا
 ىَضَق َرْذَعَت إف فداك رهط ىلع عضولا هيف طرتشاف رتاس ىلع حسم هنأل ؛نكمأ
 .رذعلا ناكمل ؛ال :يناثلاو «ةراهطلا ىلع عضولا طرش تاوفل ءروُهْشَمْلا ىَلَع

 دب ال جهنملل ةدايز (ريثك) ةظفل :يورتلا مامإلا لاق ؛قئاقدلا نم ةعوبطملا ةحخسنلا يف (؟59)

 ."ة ص :جاهنملا قئاقد .اهنم



 ٍضْيحْلا باب :ةَراَهَطلا باك

 ضيحلا باب

 ٍضْوَحْلا نم :بلعت لاقو لاس اذإ يِداَوْلا ضاح نم ُهلصأ :ضْيَحْل
2 

 .اضيأ سافنلا هرحآ يفو ؛'" ةضاحتسالا هئانثأ يف ركذو .© ''”هعامتجال
5 

 «"""ءا رقتسالا قيرطب فراعتملا دوجولاب ًالمع ةيرمق يأ نيم عسي هنس لق

 ءاعطق هئالتما دعب لاس اذإ يداولا ضاح :برعلا لوقت ؛ُآلّيسسلا :ةغللا يف ضيا 0

 فصوص لع ٍمِحَّرلا نِي جراخ ا ٌمّدلا وه :" اعرشو .اهغمّص لاس اذإ ةرجشلا تضاحو

 مر ىصقأ نم جرخيف «ةميلسلا عابطلا هيضتقت وهو .صوصخم تقو يف صوصخم
 لصألاو .اهبسحب ةمولعم تاقوأ يف ببس ريغ نم ةحصلا ليبس ىلع اهغولب دعب ةأرملا

 [ 71١ /ةرقبلا] «ضيِحَمْلا نع كولي :ىلاعت هللا لرق هتقيقحو ضيحلا ماكحأ يف

 ىَلَعولاَعَت هللا هك أ اَذَه نإ ] :اهنع هللا يضر ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 :ءامسأ ةرشع هلو ٠(. هر )٤ ثيدحلا :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ ْمَدآ تات

 .كارع 7 .سارد ٦. .راضعإ .ه .رابكإ .4 .كحض .۳ .ثمط .؟ .ضيح ١.

 ُبستْرَألا :ناويحلا سم ضيمي ناسنإلا نع ًالضفو .سافن ٠١. .سمط .9 .كازم .۸

 .بسحف ملعلا الإ اهلحم سيلو هِليَمحْلا َنِم ىقنألاو ةَبْلكْلاَو ةفالاَو سافل عصا
 ىندأ نم قرع نسم ليسي هلع مد وهو .اهضيح مايأ دعب مدلا ٌرارمتسا :ةضاَحتْسإلا 011١

 فلتخاو !ال وأ ضيحلا رثأ جرتخأ ءاوسو .رذاعلا وأ لداعلا وأ لذاعلا :هل لاقي محرلا

 ةضاحتسالا قلطتال :ليقو .دساف مد هنأ حصألاو «ةسيآلاو ةريغصلا هارت يذلا مدلا يف

 .لمحلا نم محرلا غارف دعب جراخلا مدلا ؛رهف :ساقنلا امأ .ضيح دعب عقو مد ىلع الإ

 نضحي «ةماهت ءاسن ؛ٌنطِح ءاسنلا نم هب تعم نم لجعأو ؛هللا همحر يعفاشلا لاق (؟5)

 هب تَّدنعا اهضيح ماقتساف «نينس عست لبق ضيحلا ةأرملا تأر ولف «نينس عستل

 هذه يف هتأر دقو ءضيحلا اهنع عفترا نإف ضي ثالث يف رهشأ ةثالث تلمكأو

 مدو ةضيحلا للعك الإ ةّلع الب ةضيحلا مدو ؛ةضيحلا ىرت امك هتأر نإف «نينسلا

 مد هبشي امد تأر نإف «ضيحلا نم سيون ىتح ضيحلاب الإ دتعت مل عفترا مث ؛:ةضيحلا
 ملو نسلا هذه يف اهيلع عباتتي مل اذإ رهشأ ةثالثب تفتك «نسلا هذه يف لعل ةضيحلا

 تأر ىستمو .ةبيرلا نم اهسفن ئربتستف باترن نأ الإ اضيح نكي م ضيح هنأ فرعت

>> 



 ٍضْيِحْلا باب :ٍةَراَهْطلا باك 00 01
 2 ومما ل 2

 امك «ةعاس نورشعو ةعبرأ وهو كلذ رادقم دارملاو «ةلصتم يأ «ةلْيلَو موي ةلقأو

 اَقيِلاَيَلِب َرَشَع ةّسئخ ةرثكأو © "يعفاشلا هلاق امك ملع امم لقأ هنأل مامإلا هلاق

 .ًاضيأ ءارقتسالل

 ؛رشع ةسمح ضيحلا رثكأ ناك اذإ هنأل رش َةَسْمَح نْيَبْضْيَحْلا َنْيَب رهط لق

 نيب يذلا رهطلا نع (ِنِيَتضْيَحْا َنْيَب) هلوقب ززتحاو ءكلذ روكذملا رهطلا يف مزل
 ةسمخ نود نوكي نأ زوجي هنإف ضيحت لماحلا نأ حصألاب انلق اذإ «سافنلاو ضيحلا

 كلا 1 8 7
 رهط ؛للخ ريغ نم ةدالولاب الصتم مدلا ج رح ول لب «حيحصلا ىلع اموي رشع

 داع مث ؛عطقنا مث ؛هرثكأ ءاسفنلا تأر ولو ؛يعفارلا هلاق ًاضيأ ًاضيح ناك ةيلكلاب

 يف بذهملا حرش يف هلقن امك ناهجولا ناذه ؛اضيح هلعج يفف «رشع ةسمح لبق

 نيب ةللختملا ءاقنلا مايأ نع ًاضيأ هب زرتحاو هّرقأو يلوتملا نع سافنلا ىلع مالكلا

 ررقت ام دامتعا هجرألا رهشأف «رركتو لقألا نود رهطت وأ رثكألا قرف وأ لقألا نود

 .اضيأ ضيحلا نس يف راج فالخلاو :يمرادلا لاق «فنصملا مالك ىضتقم وهو

 ُروُبْعَو 2" '9للغأ هنأل اهريغو ةالصلا نم يأ ََباَنَجْلاِب َمُرَح ام هب ٌمُرْحَيَو

 مئاد ثدح هب نمو ةضاحتسملاو :ةساجنلا نع هل ةنايص «ُهئيوْلَت تقاخ نإ ٍدِجْسَمْلا

 وأ حرج نم اهجرف يف اهباصأ ءيش نم هارت نأ الإ ضيح رهف نينس عستلا دعب مدلا
 تسسني يلا ةدع :يعفاشلل مألا باتك .روهشلاب دتعتو ًاضيح نوكي الف ءاد وأ ةحرق

 7١. 4ص ه ج :ضتحت م لاو ضيحملا نم

 باب :مألا يف [ ةو ٌمْوَي َكِلْذَو ٌنِهِضْيَح ْنِم ُمّلْعأ ام لقا ] :هلوقب يعفاشلا صن (؟77)
 .١5ص ١ ج :ةضاحتسملا

 يكرتاف ةّضْيحْلا تلف اًذإَف ] :لاق ج يبنلا نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (؟14)

 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ يَلَصَو ملا كنع يِلسْغاف اَهَرْدَق َْسَبَهَذ اًذإَف الملا

 يسِعَدَف ] :ظفلب (*50) ثيدحلاو (9:5) ثيدحلا :ةضاحتسالا باب :ضيحلا باتك

 :حيحصلا يف ملسم هاورو .(771)ثيدحلا فو [يْلصُو يليستغاف ترب اًذإَو ؛ةالّصلا
 .(7714) ثيدحلا :ضيحلا باتك



 ضيا أبا :ةَراهطلا باك

 كلذ نم مهفو «""”ثسيولتلا فوح دنع ميرحتلا يف ضئاحلاك ليست ةحارح وأ

 عامجإلل فوصلاو «لحديل مث هكلديلف ؛ةبطر ةساحن اذ العن لعنتملا لوحد ميرحت

 فنصملا داعأ دقو """اضيأ امهيف عامجإلل ِقَالَصلا فآلجب ُةُؤاَصَق ُْبجَيَو

 نأل ؛هترشابم مرحت يأ ءامتَبكُرَو اهترس نيب امو «ةالصلا لئاوأ يف ةالصلا ةلأسم

 كلذ يف هل اهترشابمو «هطلاخُي نأ كشوي ىمحلا لوح عتر نمو جرفلا ميرح كلذ

 ."””اضيأ هعيرحت دعبي ال هوحنو جرفلا سمك
 0. موك و

 هاور [ حالا الإ ءْيش لك اوُعَنسا ] :ة هلوقل ىطَوْلا ريغ ٌمُرْحَي ال :َلبقَو
 يف فنصملا هاكح امك عنملا ىلع ءاملعلاو انباحصأ رثكأ نكل ؛يرق وهو ©" "بلسم

 يف ماذجلاو عماجملل ًادج ةلؤم ةّلع ثرويو ؛عامجإف ءطولا امأ ."" بلسم حرش

 دحل لجأ آل ينإ | ] هيي هللا لوسر لاق "تاق اهنع لا يضر ةشئاع ثيدح م«

 گنا يتلا عم نر تلق هن شا يضر اهنعو مد دقو رر ل رش

 امو :لاقفإ يكبأ ان ان أو لو يبا يلع لحدف ؛تعي فرس انتج املف ا

 معن :تلق [ تشن كلل ] :لاق ! ماعلا ّجحأ مل ينإ هلل او ُتْدَدَرَل :تلق [ ؟ كيك

 آلا نأ َرْيَغ جاا لع ام يلعفاف مآ تاب ىلع هللا هک ذَق ميش كلذ ل ] :لاق
 | 6508) ثيدحلا :يراحبلا هاور .[ يرهق ىح تلا يفرط

 ءاضقب موف -ضيحلا نعت- كلذ انصب ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (107)

 ثيدحلا :ضيحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ لما ءاضَقب رو الو مرصلا
 .(۹۷/١٠۳٣)ثیدحلا :موصلا ءاضق بوحو باب :ضيحلا باتك:ملسمل ظفللاو مور

 يل لمي امع ي هللا لوسر تلأس :لاق «دعس نب هلل ادبع همع نع مارح نع ءاح امل (17)

 :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ رارإلا قرف ام كَل ] :لاق ؟ ضئاح يهو ينأرما نم

 .ديج هدانسإو (؟7١5) ثيدحلا :يذملا يف باب :ةراهطلا باتك

 منو اهرولكاؤي مل مهيف ةأرملا تضاح اذإ اوناك درهي نأ :هن سنأ نع ثيدحلا (۲۹۸)

 كولر :ىلاعت هللا لزنأف لييبا يک يبن باحصأ لأسفءتويبلا يف نهرعماجي

 لوسر لاقف «[۲۲۲/ةرقبلا ا رشح | يف َءآسنلا اوزتنعاف یوا ر لف «ضيِجَملا نَع

 .(۲۰۲/۱۹)ثٹیدحلا :ضيحلا يف ملسم هاور . .[حاكتلا ا ءيش لك ١ اوعنصإ ] لع هللا

 .قباسلا ثيدنحلا حرش :71 5ص ۳ ج :ملسم حيحص حرش جاهتما (4+5)



 ضْيَحْلا با :ٍةَراَهطلا ْباَنِك 10۲

 عطنا اذإق « ءاهبعالتل ثدحلا عفر دصقب رهطتلا اضيأ اهيلع مرحيو :تلق 5 ءاضيأ دلولا

 نم هتحص ليلدب ثدحلاب ال ضيحلاب هرحت نأل مولا ُرْيَغ لسفْلا َلْبَق لحب ْمَل
 ©" :)ةيآلا 6. نهب الو: ىلاعت هلوق ةرشابملا ف ههجوو لاز دق ضيحلاو بنحلا
 ادع اميف ههجوو ؛ءايحإلا يف يلازغلا هاكح ًاضيأ دلولا يف ماذحلا ثروي هنإ :ليقو

 ناكل رهطتلاب لسغلا ظفل لدبأ ولو ؛قاب وهو ثدحلا لحأل هنم عنملا نأ ةرشابلا

 «ضيحلا ببسب ةدعلا ليوطت وهو ميرحتلل يضتقملا ىنعملا لاوزل «قلُطلاَو «معأ
 ءاضق طوقس ًاضيأ | يعفارلا ينشتساو ؛"*') ِرَرَحُمْلا ىلع هداز ام ءانثتسالا اذهو

 حصألا ىلع دجسملا يف روبعلا ميرحت اذكو :ةضورلا يف لاق «ةراهطلا نم عتملاو ةالصلا
 هنإف ةأريتسملا حاكن ىنثتسي الو «ثيولتلا تنمأ نإو مرحي هنأ فيعضلا هحولاب انلق اذإ

 .""ضيحلاب مرح اميف مالكلا نأل عاطقنالاب اضيأ عفتري

 رمأل ةَالصلاَو َمْوُصلا عمت الف ءسّلَسك ئاد ثخ ٌةَصاَحِيْسإلاَو :ٌلْصْن
 لسغتف حصو يذمرلا هاور ةضاحتسم تناكو امهب ةَنْمَح 0 يلا

 هلا مكرم تح نم ونا نر اذ نره ىتح نور لرل :111 / ةرقبا (TY) هبا وترا هب و Pra ae لا ع مه دما رس 0

 .4نيرهطتملا بحير نيالا ابحي 00 نإ

(TY)ال تناك نإو قةنسح ةدايز (قالط) ةظفلف :يوودلا لاق 18ص :جاهنملا قئافد ل  

 ُرَحْمْلا ةرابع ىلع در

 لاقنع قدصتلا هتوقو مدلا لوأ يف ميرحتلاب ملاعلا راتحملا دمعتملا ىطاولل بدني :تلق (۲۷۲)
 نع كلذ يف ريخلا دورول لاقثم فصنب هفعضو مدلا رحآ يو ؛صلاخلا بهذلا نم

 ُقّدّصَنُي ] لاق ؟ ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف دقي يبلا نع سابع نبا نع مسقم
 هداتسإو )١77/517( ثيدحلا :كردتسملا يف مكاسحلا هاور [رانيد فص وأ راتيدب

 .حيحص هدانسإ ۱۷۹-۱۷ ٥ص ١ ج :ربحلا صيحلت يف رجح نبا ۱ لاق (حيحص

 رع ةي احسا تنك : ْتْلاَق ؛شْحَح نیب تسب ةن نأ أ رع َةَحْلَط نب َناَرْمِع نع (۲۷۲)

 ؛ضخج تب بير نأ تلت يف ڪر .ةريعأو ويش أي يبل ١ تينا ؛ةَديِرَش

 أ ينإ هللا لوس اي تلتف

 سل عا ل

 و ءاَهيِف ينرمأت امف ؛: ؛ةديِدَش ةريثك ةضيح ضا

 كأ ره :تلاق [مّدلا بهذ هنإَف سفركلا | كل ْتَمْنَأ ] :لاق ؟ةالّصلاَو َءاّيْصلا يبتعنم

>> 



 ١و ضْيَحْلا باب :ٍةَراَهْطلا باك

 نع ةراهطلل مميتت تناك نإ مميتلا وأ ءوضولا لبق يأ ءاهَجْرَف ُةَضاَحَمْسُمْلا
 تقر ًاضَوَعَتَو هب ىذأتت نأ الإ َّمُّللا دلا رثك اذإ ًابوجو يأ ُبيْعَتَو «ةساجنلا
 ٍةَالّصلا ٍةَحَلْمَمل َتْرْخَأ ْوَلَف .ثدحلل ًاليلقت هب ْرِداَبتو بُميسملاك ٍقالصلا
 .هيلإ بودنم بابسألا هذمل ةالصلا ريخأت نأل ءٌرَْي ْمَل ةَعاَمج راظتناو 1 رتسک

 او «تابودنملا تاعارم نم قحأ هتاعارمو ؛طرش ةساجنلا بانتجا نأل ؛رظن هيفو

 :يناثلا «هنم زازتحالا اهنكمي ناك ثدحلا نم ىرج ام نأل يأ ءحيِحتمْلا ىَلَع رصيف

 .مميتملاك رضي ال

 :تلاَق مايو يزيحتاف ] :لاف ؟كلذ نم رك ره :تلاق يمل ] :لاق ؟كلذ نم
 تمتص اَمُهَيَأ :نيرمأب كراس ] : بنا َلاَقَف ؟اجَن احن نأ امنإ ؟ كلذ ن رثكأ وه

 ؛ناطيشلا نِ ةّضْكَر يه امن ] :لاقف [ معا تن تلا هع سيو ف تش خا
 تارُهَط ْدَق كن تير اذ ءيلرستغا زل ار ف ېا اس زا کس سعت

 يِبوُصَر ؛اَجَمايَو ؛ةَلْيَل نيرشعو الت وأ تیک ن نيرشعو اعبر يلصق تاقنتساو
 تاي ؛دروُب انكر منسي . هكا يلا هلك هلة الو لست

 َنيِح نيلي م مَا يلم ها يخوت ن نأىَلَع تير نإ ؛نِرهطَو ُنهِضْيَح

 من كاَشِهلا نيَو برملا نيرخ ۇت من اعیح رطل لفل نيلصتر «نيِرْهْطَت
 َكِبَذَكَو ؛نيلصُنو حلملا َعَم َنِلِسَحْعَت يلا هني اصلا نيب َنيِعَمْحَتَو «نيليصفت
 يف يذمزلا هاور [ ّيَلِإ ٍنْيَرْمألا بع َرْهَو كلذ ىلع تبق نإ يِمرّصَو يلعفاف
 نسح ثيدح اذه :لاقو (۱۲۸) ثيدحلا :ةراهطلا باربأ باتك :حيحصلا عماتللا

 اهل هنعني هنأك ؛نطقلا ره :فُسْركلا :يتأي اسمك ةييرغلا هظافلأ ريسفنو .ٌحيحص

 يدزي امب صوصخم لعف ىلع ةلالدلل :يِبَّحْلَت .هعطقي مث مدلا لوزن عنميف هب يشتحتل

 يف ريثألا نبا لاق :ةبادلا لاسرتسا ماجللا عنع امك ؛هلاسرتساو مدلا ا

 مف ي ماحللا عضوب اهيبغت مدلا عنف ةباصع مدلا حورس نضرم يلدا يا اهنلا

 نم طايتحالا يف ةغلابم ماجللا تحت ًابوث لعجت نأ ي ل يي هلوقو ةبادلا

 .ةيفيكلا ف ديدش ةيمكلا ين ريثك وهف ءةّدشب هناليسو ملا بص :جشلاو .مدلا جورخ

 رظتنت اهضيح مايأ تدعق اذإ :ةأرملا تضيحت :ةاهتلا ين لاق [ يضيف ] هلوق ام

 [تاًقتسا] :هلوقو .ضئاحلا لعفت ام يلعفاو اضئاح كسفن يّدُع :دارأ «هعاطقنا

 .ملعأ هلل او .يناعت ام ةدشل ةرورض هلو «ندبلا ةيقنت يف ةغلابملا :ءاقنتسالا



oضْيَحْلا باب :ةَراَهْطلا باك  

 "9 ىحصو يذمزلا هاور امك هب رمألل يأ ضف لكل ُءوُضْوْل بجُيَو

 اهب قلعتي ام عم يأ ّمّصألا يف ةَباّصِعلا ُديِدجَت اڌو «لفنلا نع ضرفلاب زرتحاو

 وفع ةساجنلا نأل ؛ال :يناثلاو .ءوضولا ديدحت بجي امك ؛هوشحو جرفلا لسغ نم

 الو ؛ٌعْقَو هل ًالاوز اهعضوم نع ةباصعلا لزت مل اذإ فالخلا لحمو ءاهلحم دعت ملو

 .ًاعطق بحيف ًالإو ؛ةباصعلا بئاوج ىلع مد رهظ

 َعَسْوَو تدا وأ ُهَدْوَعَو ُهَعاَطِقلا دعت ملو ءءوُضْوْلا دعب اَهُمَد َعّطقْلا وأو

 :ىلوألا يف امأ وُضْوْلا بَجَو ,نكمب ام لقأ يأ العلا امو عاطقالا نم
 يف ةدابعلا ءادأ اهتاكمإلف :ةيناثلا يف امأو «هدرع مدع لصألاو ؛ءافشلا لامتحالف

 «هب ةريع الف ةالّصلاو َءرضولا عاطقنالا نمز عسي مل ولف «لامكلا ىلع تقولا كلذ

 فنصملا ربع ولو «تداتعا ول امكف دوعلاب ةفرعملا لهأ نم ُدَمَتْعُي نم اهربخأ ولو

 AN EGE ناسا نورس ناكل عوتسولا ع الدير اهدا

 عامتحال ضِيَح هلك ُهَرئْكأ ربعي ملو هلأ ضِيَحْلا نسل تأر :ٌلئصف

 ولف رهط ةيقب اهيلع يقب نوكي ال نأ اضيأ طزاشيو «ةداعلا رييغت ناكمإو طورشلا
 ئذأ امهنأل ّمّصألا يف ٌضْيَح ُةَرْذَكْلاَو ةَرْفَصلاَو ءاذه درو امل نمزلاب نسلا لدبأ

 مايأ يف الإ ءال :يناثلاو ءةيآلا 4...ضيجَملا نع كتولسيو# :ىلاعت لاق دقو

 راو وبا لورا اش نوطلا دعت ةردكلاو ةرفصلا دن اکو ع ما لرقل وا

 يهو ؛ةضاحتسملا طباض اذهو رثكألا ربع يأ ربع نِإَف «""كاحلا هححصو

 لي هللا لوسر ىلإ تءاج «شيبح يبأ تنب ةمطاف نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع (7075)

 باتك :عماجلا يف يذمزللا هاور .[تقولا كلذ ًءيحُي ىتح ٍةالَص لكل يِيَّضَوت] :هيفو
 . حيححص هدانسإو (١؟) ثيدحلا :ةضاحتسملا ي ءاج ام باب :ةراهطلا

 ثيدحلا :ةرفصلاو ةردكلاىرت ةأرملا يف باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (؟75)

 حيحص ثيدح اذه :لاقو (175/151١)ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو )۳٠۷(.

 .امهطرش ىلع :لاقو صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو ,هاجرخي ملو نيحيشلا طرش ىلع

 ةردكلا همن ال اكر فل لب ةردكلا ىلع ةرفصلا ميدقتب هئا انك سيل كيددلاو

>> 



 و ٍضِيَحْلا باب :ةَراَهَطلا باتيك

 اذكهو «ةزيمم ريغو ةزيمم ؛ةداتعمو «ةزيمم ريغو ةزيمم ؛ةئدتبم :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت

 امهدحألو اهتقوو اهردقل ةيسان نركت دقف ةيسانلا امأ ءاهتداعل ةركاذلا يف هلك

 ءافيِعضَو يوق ىَرَت نب ريمه هادم تناك نِإَق «همالک ين كلذ لك يتأيسو «طقف

 نع يأ هَّلَقَأ رع 6: يرقلا ي أ ءصقتَي ْمَل نإ ضْيَح يوقلار ةضاخحتسا ١ فيِعّضلاَف

 ةسمخ وهو يأ ءرفَطلا لق ْنَع فعلا صقن الو فرك ربع الو «ضيحلا لقأ

 يي قف قيعضلا ةف اذبأ ادعو زها نرو هوا امري تأر ول امأ «ةلصتم رشع

 .ازييمت كلذ نكي مل ةلصتم نكت مل امل نكل ءاموي رشع ةسمح نع صقني مل رهشلا

 نول رابعا حلاو طق نرللاب امهدحأ اهو هيف ؟ فشلا ةزقلا فرت ادا

 ؛ةفص نم ىوقأ نيتفصو ؛نهدقاف نم ىوقأ ٍةفصو ءرذق ةناخثو ٍةهيرك ةحئارو

 مك 9 ةا أ

 «قبس امىلع يأ «زييمت طرَش تدقق وأ ةَفصب هار نب ة زيمم ال ةأدتبم و

 كوكشم هادع اميف ةالصلا طوقس نأل ىلوأ نم يأ يلو مي هيَ E نأ أ ُرهظَألاَف

 بلاغ ضيحت اهنأ :يناثلا لوقلاو «رودلا ةمتت اهنأل ورشو ع اره «هیف

 ارق اًمِهِنَلِإ َُرتَف ٌرْفَطَو ُضِيَح اَهَل قبس نب «ةزيم ريغ يأ ةداَتْعُم ْوَأ ضيحلا

 لبق ٍرْهّشلا نم نهضت تناك يتلا ٌماّيَألاَو يِلاَللا َةَدِع ْرظنَمِل] :لَي هلوقل ءاعقوو

 كلذ تفلح اإ رهشلا َنِم كلَ َرْدَق ةالّصلا كر اهتاّصأ يا اص نأ

 2" "9 هيحص دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ ه هاور [ لصقل مَ رسوب رشت م اس

 .بيرغ وهو ؛ةداعلل رثأ ال هنأ :الوق فرا نكعو

 .ةبون لك رحخآ لستغت اهقاستا تيسن وأ ةقستم ريغ ةفلتخم ةداعلا تناکو ل عرف

 .[ اعيش ٍرْهطلا دب ةَرفُصلاَ
 .(775) ثيدحلا :ضاحتست ةأرملا يف باب :ةراهطلا باتك ا دواد وبأ هاور (؟/5)

 ‹ء۱۸۲ص ١ ج :ةمولعم مايأ اه نوكي ةأرملا يف باب ضيحلا يف :نئسلا يف يئاسنلاو

 ثيدحلا :ضيحلا نم لاستغالا ركذ باب :ةراهطلا باتك :يئاسنلل ىربكلا ننسلا فو

 .حيحص هدانسإو ١١١ ص ١ ج :(8/115)



EKÎ بحل باب :ةراهَطلا باك 

 «نيترمبق تفلتخا ناف اهتداع تقفتا نم قح يف يأ «حَصألا يف رَ ب تشو

 ل زييمتلاب ق ةَريمُمْلا ةداغُمْلِل ْمُكْحُيَو دوعلا نم اهنأل «نيترع الإ تبلت ال :يناثلاو
 يي اوس رهش لک لوأ نم ةسخح ضيش تناك ناب يأ حّصَألا يف ِةَداَعْل

 ضيحتف ةرهاظ ةمالع زييمتلا نأل ؛ةرمح رهشلا يقاب مث 8 ةرشع تأرف يقابلا

 ةَرْيَحَتُم وأ ءاسمح ضيحتف هيلع عمجب اهرابتعا نأل ؛ةداعلا ىلإ درت :يناثلاو «ةرشع

 ىلع هيلإ تدر دحو نإف ؛زييمت الو ًءادسباو يأ ءاتفَوَو ًارْذَق اَهئَداَع تيس نأب

 ُبوُجُو ُروُهْشَمْلاَو ءزييمتلاو ةداعلا دقف عماجي .ةَأَدَتْبُمُك :لؤوق يفق بهذلا

 ذحألا بجيف رهطلاو ضيحلا لمتحتو الإ اهيلع رمي نمز 3 ام ذإ ,طايتخإلا

 نإ رهشأ ةئالئب ٌدتعت ْتَقْلَط نإ :معن ءاهيلع ديدشتلا دصقل ال ةرورضلل طايتحالاب

 بلاغلاب ؟رابتعا هباب يف هححص امك «سأيلا دعب ال ؛لاحلا يف اهرود رادقم فرعت م

 ."""ررضلل اعفدو

 قالصلا ريغ يف ٌةَءاَرِقْلاَو فَحْصُمْلا سمو «ضيحلا لامتحال طولا ُمُوْحَيَق

 و ىلع ةروسلا اذكو ًاعطق اهأرقتف ةالصلا يف ةحتافلا امأ ا اد

 ءاهب ًامامتها ٌحَصألا يف للا اذكو ءرهطلا لامتحال ادب َضْئاَرَفْلا يلصتو

 مل نإ يأ ءضرف لكل ليتغتو «ضرفلا فالخب اهيلإ ةرورضلا مدعل ال :امهيناثو

 لك لسغلا بجو هقملع نإف «هعاطقنا لامتحال نيعم تقو يف مدلا عاطقنا ملعت

 تكسو ءاضيأ اهيلع لسغال ءاقنلا يف عطقتلا تاذو :ُتْلُق .قيقحتلا يف هلاق .هيف موي

 ام اذهو «هبوحجو مدعب رعشم وهو «تقولا يف اهلعف دعب ةالصلا ءاضق نع فنصملا

 ل يبنلا اه لاقف ؛ضاحتست تناك اهنأ :شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدحل هلك اذه (۲۷۷)

 اَذإَف ٍقالّصلا نع يكيشأف كلذ ناك اذإف ؛ُفَرْعي وأ هَ ؛ةضيحلا م م ناک اَذإ

 تلبقأ اذإ باب :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[قَرع ره ام يّلصو يضف رخآلا ناك
 قرفلا باب :ضيحلا يف ننسلا يف يئاسنلاو .(585) 5 :ةالصلا عدت ةضيحلا

 نع (۲/۲۲۰) ثيدحلا :ىربكلا يفو 2١185 ص ١ج :ةضاحتسالاو ضيحلا مد نيب

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع (1/171) ثيدحلاو ؛ةمطاف نع ريبزلا نبا ةورع



 ةةالسسسسسس ااا ا ضلخلا باب :ةراهَطلا باك

 ؛صنلا نع رحبلا يف هاكحو ؛مهنع هريغو يدرواملا هاكح امك ررهمجلا هيلإ بهذ

 .حرشلا يف ٌةتقيرط تركذ دقو بوحولا فنصملاو يعفارلا ححص نكل
 ةعبرَأ لك نم ْلصْحَيَف الماك اره ّمُث هيف رهطلا لامتحال اَضَمَر ُموُصَتَو

 رهش لك نم دّسْفّيَف ؛رخآ ءانثأ يف هعاطقناو ؛موي ءانثأ يف هئورط لامتحال رَشَع

 ةَبِناَمَل نِم موت مث ءرهش لك نم ًاموي رشع ةثالثف اصقن نإف ًاموي رشع ةتس
 هذه نيعتت الو :ُتْلُق ءَناَيِقاَبْلا ناَمْوَيْلا ْلُصْحَيَف ءاهَرخآ ةر ءاَهْلَوأ ةا :َرَشَع

 اهرخآ يف نانثإو شع ةينامثلا لوأ ف ةتسلا هذه نم ةعبرأ تماص ول لب ؛ةيفيكلا

 تءاش فيك طسولا يف نانثإو اهرخآ يف نانثإو اهلوأ يف نانثإ وأ ءسكعلاب وأ

 ءاهيلع ام فعّضي نأ ؛امهريغو نيمويلا ءاضق يف طباضلاو «نابجاولا نامويلا لصح

 لوأ نم هفعضب يتأت مث «تءاش ىتم ءالولاىلع اهيلع ام موصتف «نيموي هيلع ديزتو

 نيمويلاب نيلصتم اناك ءاوس امهنيب نيمويلاب يتأت مث ءاهموص نم رشع عباسلا

 نالصحيو ؛كلذ لمأتف نيعمتجب مأ نيقرفتم امهنع نيدرفم مأ نيريخألاب مأ نيلوألا
 .ةرشع ٌمساتو ةرشع ٌعباسو ةسماحو ُهئلاثو ًاموي موصت نأب مايأ ةسمخب ًاضيأ

 اهموص نم يأ َرَشَع َعباَسسلاَو ثلاشلا مث مؤ مصب ٍمَْي اق نكي
 ملس ثلاشلا يف وأ ءرشع عباسلا ملس لوألا مويلا يف ضيحلا أرط نإ هنأل لوألا

 لصح هرخآ ثلاثلا ناك نإو ؛ثلاثلا لصح ضيحلا رحآ لوألا يف ناك نإو لوألا

 امك «ثلاثلا موصلل رشع عباسلا الو ؛يناثلا موصلل ثلاثلا نيعتي الو ءرشع عباسلا

 .لصألا حرشلا يف هتحضوأ

 «هسكع وأ ردقلا نود تقولاك ايش تيسنو اهتداع نم يأ اعيش ْتْظِفَح نر

 ىطَوْلا يِف ضئاحك ٍلَمَحُمْلا يف ّيِهَو ءرهطو ضيح نم يأ ةُمْكُح نيقيللق
 دارملاو مدلا عاطقنا لامتحال ءَساَداَعْلا يِف رهاّطَو ءًاضيح هنوك لامتحالو

 ضر لكل للا بجو عاق لمحا نو ءرهطلاو ضيحلا لمت وه لمخحلاب
 اضيح هلمتحي ال يذلاو «هيف اكو کشم بط عاطقنالا لمتحم يأ اذهىمسيو ًاطايتحا

 اذإ قلطملا رّيحتلا نع جرخت امنإ ؛ردقلل ةظفاحلاو :باحصألا لاق «هيف اك و كشم



eA ضْيَحْلا با :ةراهَطلا باك 

 ةسمخ اهضيح ناكو ناضمر تماص ول معن هئادتباو رودلا ردق كلذ عم تظفح

 ءرشع دحأ يف ةسمخلا يضقتو أمات ناك نإ نورشعو ةسمخ اه حصي نيثالث نم

 .بذهملا حرش يف فنصملا مهنع هلقن

 هنألف :ىلْؤألا يف امأ ُضْيَح ِضْيَحْلا لق َنْيَب ءاقنلاَو لِماَحْلا مَ نأ :ُرَهْظألاَو

 نأ هلباقم هجوو «عاضرلاك ضيحلا مد ٌعَنْمَي الف ةضاحتسالا مد ُعْنْمَي ال راع

 الو مايأ ةثالثب ةدعلا تضقنال رهط هنأب انلق ولف :ةيناثلا يف امأو «هحرخم دسي لمحلا

 الاد ٌماقنلا نكي نأ بجو ضيحلا ىلع ًالاد مدلا ناك امل هنأ هلباقم هحوو «هب لئاق

 يضقنت الو قالطلا هيف مرحي ال هنأ ًاضيح هنوك نم ىنثتسي هنأ :ٌمّلْغاَو «رهطلا ىلع

 قلطلا دنع جراخلا مدلاو «حصألا يف اهريغ ةدع هب يضقنتو لمحلا ةبحاص ةدع هب

 اذكو باوصلا وه (ٍضْيَحْلا لأ َنْيَي) :هلوقو «حصألا ىلع ضيحب اسيل دلولا عم وأ
 ءامدلا عومجم نوكي نأ طرشي هنأى لع هيبنت هيفو ؛احلصم فنصملا ةخسن يف هتدحو

 شاوتحا نم دب الو ؛ةليلو موي نع مد لك صقن رضي الو ؛ةليلو موي نع صقتنت ال
 ."”"عطق رهط رهف ًالإو رشع ةسمخلا يف نيمدب ءاقنلا

 1 مله دك را موال 4 37 2 مَ fe 58 مع

 ارابتعإا ,توعبرأ ةبلاغو ءاموي بوتس ُةرككأو .ةظخل سافنلا ُلَقَأَو :لصف

 سافن الف ادعاصف اموي رشع ةسمحىضمىتح الصأ امد رت لو تدلو ولو ؛دوحولاب

 ,عامجإلاب ءِضْيَحْلاِب َمُرَح ام هب ٌمُرْحَيَو .""9بذهملا حرش يف حصألاىلع اه

 [َضِيَح مّدلا يي ءال ر 1 فنصملا ةخسن نإ :حاكر فلا نبا لاق :ييبرشلا بيطخلا لاق (۲۷۸)

 خا ل حس ا حمارا نأ ( ضي لأني هوب مهضعب حدس م

 ا ور لا لا ةعست تيار دق ق ا

 .۱۱۹ضص ۱ ج :جاهنملا ظافلأ ينم ارم ل اا ينم .هطخ ریغب لاق امك

 ُدْعَقت هللا لوُسَر ِدْهَع ىَلَع ُءاَسْفنلا تناك ] :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحل (۴۷۹)

 يف ؛ءاج ام باب :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ هليل نيعَبرَأ وأ امري نبأ اهساَب دب

 ثكمت مك ءاج ام باب :ةراهطلا يف يذمرتلاو .(211) ثيدحلا :ءاسفنلا تقو

>> 



 ١4 ضْيَحْلا باب :ةَراَهْطلا باك

 رک جرت

 مأ ؛ةداتعم مأ يه ةئدتبمأ ٌرَظنْيف ضيحلا رثكأ يأ ةرثكأ هروبعك نبتسم ُةَرِوبْعَو

 ."*>لاكشإلا دنع درلا يف اذكو «ضيحلا يف هانركذ امي ساقيو «ةزيمم ريغ مأ ؛ةزيمم

 .نسح هدانسإو )١74( ثيدحلا :ءاسفنلا

 ٌلِماَح اًوت ال ] :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ ؛هعفرو بط يردنخلا ديعس يبأ ثيدحل (۲۸۰)
 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ ةّضْيَح ضبجت ىتَح ٍلْمَح ٍتاذ َرْيغ الو مضت ىتح

 .حيحص هدانسإو )۲٠١۷( ثيدحلا :حاكنلا



 م £ ماع ر لا ر

 نم ذوي هنأ الإ اهدادعأب فنصملا حرصي ملو عامجإلاب سمح تاَبوتكَملا

 .؟*9ةقرفتم اهركذ لئاسم

 َكاتالّص نإ مِهْيَلَع ٌلّصَوظ :لاعت لاق ؛ُدْيحْمَتاَو كيرلا ُءاَعدلا :ةغللا يف ةلّصلا (18) 5

 ةمدتخم ريبكتلاب ةحتتفم لاعفأو لاوقأ :عرشلا ف يهر .[ ٠١5 / ةيرتلا ] مهل نكس

 .ملعأ هللاو ًابيلغت هب تيمسف ءاعدلا لمتشتو ةصوصخم طئارشب ميلستلاب

 يأ [ ٠١١ /ءاسنلا] «اتوقْؤَم اباتك َنيِنِمْوُمْلا ىلع تناك َةالَّصلا نإ :ىلاعت هلوقل (۲۸۲)

 نبا جرحخأ ويلعب تقول ُضوُرْفَم :ةغللا لهأ دنع ىنعملاو ءاَهِيْجْنأ يف اًهَتوُدَوُت امم
 محب ءاج محن ىضم املك ءامَّجَتُم :لاق ملسأ نب ديز نع هدنسي هللا همحر يربطلا ريرج

 نإ :دوعسم نبأ نعو )81١7(: صنلا ؛رحخآ تقو ءاج تقو ىضم املك :لوقي ؛رحآ

 نب ةحلط ثيدحلف اسمح اهب رمألا امأ )۸۲٠۲(. صنلا .جحلا تقوك ًاتقو ةالصلل

 نع لاس َوُه اذإف دخن لطأ ني ل هللا لوُسَر ىلإ ْلْجَر َءاَج :لوقي هلل اديبع
 يف يرامحبلا هاور [ ٍةَلْيللاَو مولا يف تاّرَلص نسمح ] :ي هللا لور َاَقَف ؛مالممإلا
 :حيحصلا يف ملسمو .(45) ثيدحلا :مالسإلا يف ةاكزلا باب :ناميإلا باتك :حيحصلا

 نيح هلط لبج نب ذاعم تيدحلو )١١/8(. ثيدحلا :تارلصلا نايب :نامتإلا باتك

 [ ٍةَلْيَلَو موي لك يف ٍتاَوْلَص سل ْمِهْيَلَع ضر دق هللا نأ ْمُهْربعَأ ] :نميلا ىلإ هنعب
 اهتاقوأ 5 .”ص هاج :ةاكزلا بوجو باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور

 ُهَلَو نوُحِبْصَت َنْيِجَر َنوُسْمَت نح هللا ناخب :ىلاعت هلوقلف ةليللاو مويلا يف ًامحنم

 تاباوج يف كلذو عا -1/مورلا] «نورهظت نيَو اييِحَهَو ضْرَألاَو ٍتاَوّمّسلا يف ُدْمَحْلا

 معن :لاق «نآرقلا يف سمخلا تاولصلا نع قرزألا نب عفان لئاسمل هي سابع نبا

<< 



 ةالّصلا باك

 اوتسا دعب لظلا ةدايزب «سمشلا ُلاَوَز هتقو لوأو ءرهظلا ةالص يأ نهَظلا

 ةكمك دالبلا ضعب يف روصتي كلذو «لظ ءاوتسالا دنع نكي مل نإ هتقو دجو وأ

 ثيدحل هلم ءيشلا ٌريِصَم ُةُرِخآَو «عامجإلاب ةنسلا مايأ لوطأ يف نميلا ءاعنصو

 لوا وُهَو هدنع دوحوملا يأ «سْفشلا ءاّويشا ٌلِظ ىو 2"*””روهشملا ليربح

 [ ُسْنّشلا برفت مَل ام ٍرْصَمْلا تف ] :ي هلوقل «بْرغَت ىَتَح ىَقَِيَو ءرصعلا تفر
 للا ريم نع رخو ال نأ ٌراَييخالاَو لسم يف هدانسإو ةبيش يبأ نبا هاور

 نم هيف امل ًاراتخع ىمسيو «روهشملا ليربج ثيدحل ءاوتسالا لظ دعب يأ نیلم

 .هاَيإ ليربج رايتخال :ديلقالا بحاص لاقو «ناححرلا

 حبصلا ةالص لوبن نحو برغلا ةالص :لاق درست نج هللا احب

 غب نيَو ارق مث ءرهظلا ةالص نوره َنْيِحَرإ» رصعلا ةالص :لاق يشعر
 :ريسفتلا يف يربطلا ريرج نبا هاور .[ هم/رودلا) ركل ٍتاَرْرَغ ثل اشعل الص
 )۲۱۲۹٣۱(. صرصنل

 دنع ليلا ليربح يما ] :لاق ج يبلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح وه (18)
 ىّلص مث كارلا لف ميلا ناك نوح انهن ىلا يف رولا ىَلصَ نرم وتب
 ٌرَطفَأَو سلا تّبَحَو نيج َبرْغَمْلا ىّلَص ّمُن و ملثم اخ لک الك انج راع

 مرَحَو ُرْجَفْلا قرب نيج رفا | ىلص م نَا باع ي ءال ىَلَص من مئ
 تقول هلم ء ئَش ئش لک ليت ناک نيج ريل يناثلا ةَرَمْلا صو .مِئاصلا ا

 يول برغل ىّلص م نم ءايت لک للف ناک نيج رلصَعْلا یلص مت ءسنألاب ٍرصَمْ
 ترق نيج َرخّفْلا ىّ مّن ليل | لث بكَ نيج ةريآلا ءال ىَلص من لأ

 ْتَقَوْلاَو كلي نب ءايبنألا ْتْفَو اَذَه ِ؛دّمَحُم اي :لاَفف ليربح ّيَلِإ تقل لا هنأ ضرألا
 )١54( ثيدحلا :ةالصلا باوبأ :عماحجلا يف يذمرتلا هاور [ نقولا نْيذَه نيب اًميف

 .يذمرلا نع هلقن اک يراحخبلا هلاق ؛تيقاوملا ف ثيدح حصأ رهو ؛حيحص هدائسإو

 نأ ؛ورمع نب هلل ادبع نع :ملسم حيحصو ةبيش يبأ نبا فنصم ف امك ثيدحلا ظفل (1)

 من لوألا | سمكا رق عطب نأ ىلإ تو هنا رفا ملص اإ ] :لاق يللا ين
 ىلإ ْتْفَو هنا هرقل ميم اًذِإَف .ٌرْصَمْلا رضب نأ ىلإ تو نف ؛رهظلا ملص اذإ

 لص اذن قتلا طقس ن نأ ىلإ فو ؛برغلا ملص اإ سنا نست نأ

 .[لْيَلا فمن ىلإ تف هَ ءا



 الملا بانك ۹4

 ميِدَقْلا يف ُرَمْحَألا ققشلا بيهي ىتَح ىَقْبَيَو عامإلاب يبورغلاب ُبرْغَمْلاَو
 نبا هاور .[قفّشلا ٌةَرُمُح بهذ نأىلإ برملا تقر ] :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 زوحاو «("“هنع تظفح تناك نإ ديزي نب دمحم اهب درفت :لاقو هحيحص يف ةعزح

 يأ بوو رذق يضحي يضل يف ءضيألاو رفصألا نع رحاب فيصلا
 یادتراو صمقتو مسعت اذكو ِةَرْوَع ٌرتَسَو شبح ةراهط وأ لسغ وأ مميت اذكو

 يف نيمويلا يف اهآلص ُمالّسلاَوُةلّصلاِْيَلَع هنأل تاعك َسْمَحَو َقماََِو ناَذَأَو
 ناكل ءوضولا لدب ةراهطلاب ربع ولو .اهريغ فالخب دحاو تقو يف ليربج ثيدح

 روكذملا تقولا نأل ؛غاس امنإ ًايدقت ءاشعلاو برغملا عمج زاوحو «هتركذ امل معأ

 هقيض ضرف نإف .هيف ةعمتج تقولا دنع طئارشلا تناك اذإ ًاصوُصخ ؛كلذ عسي

 يف نيتالصلا عوقو وهو هطرش تاوفل ٌممحلا عنتما ؛بابسألاب هلاغتشا لحأل امهنع

 ٌقفشلا باع ىح ٌدَمَو ,لوقلا اذه ىلع يأ تولا يف عرش ْوَلَو ءامهادحإ تقر
 نيتعكر لا يف فارعألاب برغملا يف ًاَرْقَي ناك عي هنأل :حيِحّملا ىلع َراَج ُرَمْحَألا

 حيحصلا نكل ءاهريغك اهدم زوجيال :يناثلاو ,*”هححصو مكاحلا هاور ءامهيتلك

 ملأ هل او .ُرَهْظَأ ميدلقلا :َتْلُق ةهارك ريغ نم تقولا جرح ولو ةالصلا دم زاوج
 هب لوقلا ديدحلا نم وهو ءالمإلا يف فط يعفاشلا قلعو هيف «ةحيحصلا ثيداحألل

 ."“رمحلا هلل و ثيداحأ هيف تبث دقو ثيدحلا توبث ىلع

 نسع يوري ديزي وبأ ءيطساولا ديزي نب دّمَسُم امأ 0187 ص ١ ج :ةعزج نبا حيحص (؟145)
 ةقث نورخآو نيعم نباو دمحأ هنعو ءامهريغو نيسح نب نايفسو دلاح يبأ نب ليعامسا

 )117١١(. مقرلا :بيذهتلا ف هتمجرت ءةئامو نيعست )١90( ةنس تام

 فاعلا ٍةَروُسب بسرْعُمْلا يف أرقي ناك ي هللا لوُسر نأ هل تباث نب ديز ثيدحل (8)
 .0 ۹۲/۸۹۹ ثيدحلا :نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا هاور .اًمِهْيلِك نيتك ر لا يف

 هيف :يهذلا لاقو .لاسرإ هيف نكي م نإ نيحخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .ثيدحلا یف مهتم رغ وهو «هدنس يل فررعم مكحلا نب ناورم نأل هرضي ال :سلق مث .عاطقنا

 .لا١ 4ص الج :حتفلا رظني :يواحطلا نع رجح نبا هلقن امك هربحأف ًاديز يفل ةورع نأ مث

 ٍراّصِقب برملا يِ ارت كلام ] :تباث نب ديز يل لاق :لاق مكحلا نب ناورم نع (۲۸۷)
>> 



 لح ٍةالّصلا باتك

 «ةفلاسلا ةميزح نبا ةياورل رمحألا هب دارملاو عاجلا «قفشلا بيِغُمِب ءَشِعْلاَو

 ءلْبْللا ثلث ْنَع رخت ال نأ ٌراّيِخالاَو ءرصعلاىلع ًاسايق قداصلا رجلا ىلإ قني ا

 وقل يف لوف 8 0 مويلا يف اهالص السل ٌةالّصلا ١ يلع 4

 بنيا حرش ق "فصلا 8 0 ىحصو مكاحلا هاور 5-5 فصن ىلإ

 حرش يف لاق اذهلو ءعورفلا يف ميلس حرص هبو «لوقلا اذهىلع نيرثكألا نأ يضتقي

 .بهذملا يف حيحصلا هنإ :هتايفالخ يف يقهيبلا لاقو ألا هنأ :ملسم

 يأ ءقفألاب اًضِرَمْعُم هؤوَض ٌريِثَسُمْلا َوُهَو ؛عامجإلاب «قِداّصلا رجفلاب ُحْبصلاَ

 دوسي مث بئذلا وهو ناحرسلا بنذكًاليطتسم علطي يذلا بذاكلا لوألا رجفلا ال
 مَ ام ِرْجَفْلا عولط ْنِم حبّصلا ةالص تفر :كي هرقل ٌسْمّشلا َعْلطَت ىح ىَقْبَيَو ويب نع رس

 ىَلوُط :ةكيلم نبا لاق [ ِنْييلرَطلا لطب ارقي , 6 وللا َلوُسَر تغمس ذمو لصف
 يف ةءارقلا باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يرابلا هاور . ةدئاملا و فارعألا نْوطلا

 ,(7514) ثيدحلا :برغملا

 ىلع حيحص :لاقو (1/517) ثيدحلا :ةراهطلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲۸۸)

 .ةّلع هل سيلو ًاعيمج امهطرش

 :لاقف تاولصلا تقو نع لي هللا لوسر لكس هنأ ورمع نب هلل ادبع ثيدح حرش يف (۲۸۹)
 تلر اَذِإ ! روا ٍةالّص ْتْفَوَو ءلّوَألا سلا نق غلط ملام رجلا الص تو ]

 سلسلا ٌرَفْصَت مل ام ٍرْصَعْلا تقوو ؛ٌرْصَعْلا رخي ب مل ام ماسلا نط نع سلا
 ُوَفّشلا طق ْمَل اَم ُسْمَّسلا تاع اإ بعمل ةدلَص تفر وَلا اهئْرَق طْقْسَيَو
 لاق .دجاسملا باتك نم 11/14 ثيدحلا (لْيللا فمن ىلإ ِءاَشعْلا ٍةألَّص ْتْفَوَو

 دتميف زاوجلا تقو امأ ءارايتخا اهئادأل تقر هانعم): ١ ١/ص 3 :حرشلا يف يورتلا

 يسن نم باب يف اذه دعب ملسم هركذ يذلا ةداتق يبأ ثيدحل يناثلا رحفلا ع ولطىلإ

 ىح ُّلَصُي ْمَل نم ىلع ُطِيِرفتلااَمْنِإ طيرفت مولا يف سيل ُهنِإ ] :اهنع مان وأ ةالص
 ليلدو ٌءاضق تراص ليللا فصن بهذ اذإ :يرخطصالا لاق .ىرحألا داملا ءيت

 ةالصلا ءاضق باب )1۸٠/۳١١١( ثيدحلا :رظني (ملعأ هلل او ةداتق ثيدح روهمجلا

 .١91١ص ه ج :ةتئافلا
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 ل أل رافلسإلا نع رخت ال نأ ٌراَييخالاَو لسم هاور [ سمس ١ علطت

 .كلذك يناثلا مويلا يف اهالص
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 رمأ امك «هردق هل ردقيلف ٍةَعْمْجَك مريو رْيشك موو ٍةَنسَك موي عو اذإ

 لسم هاور لاجدلا ورخ دنع عراشلا ب

 يف كلذ نع يهنلا توبقل مَع ايلا ماش برملا يسن ةيمست ر ُهَرْكُي :تلق

 قفتم ههركي ناك ُمَالَسلاَو ت السلا هيلع هنأل الب ُمْوَنلاَو لسم ٹیدح

 :(0۱۲/۱۷۳) ثيدحلا :حيحصلا يت ملسم ه هاور :صاعلا نب ورمع نب هلل ادبع نع (۲۹۰)
 ,.ذ١ هص ج

 راع نإ :َلاَقف ءلالا هللا وسر رک :لاق ناعمس نب ساونلا ثياح وه (۲۹۱)

 وسر اي الف اوافق هللا داع ا ؛ًالامِش تاع انيمي ثاَعَف «قارهاو مالا َنْيَب ٍةلخ

 ٍةَعْمْجك ربو رهشك موو سك موي امري ثرغبرأ ] :لاق ؛ضْرألا يف هَ ام هللا
 ولس افکت | هک يِ مولا َكِلَذَه هلل | َلوُسَر اَي :انلق ( ١ مکیایاک هيا راسو
 :ةعاسلا طارشأو نتنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور مرد هل !وردقا ؛ال :َلاَق ؟مُوَي

 .(4571) ثيدحلا :محاللا باتك :نئسلا يف دواد وبأو مب 9/111 ثيتلحلا

 ُباّرْعَألا ْمُكَيلْعَ ال ] :لونَي هي هللا َلوُسَر تغمس لاق رمع نب هلل ادبع نع (۲۹۲)

 5 | باك يف الإ ] ظفل فو [ نرمي ْمُهَو ءال اهنإ الأ مکیالص ما
 ۲۲۸) ثيدحلا :دحاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم ه اور [ لبإلا سالب مست اًهنِإَو

 مهئوكل ةمتعلا نومسي بارعألا نأ هانعم) :حرشلا يف يوونلا لاقو .(144/553و

 ءاشعلا هللا باتك يف اهمسا امتإو «مالظلا ةدش ىلإ هتورخؤي يأ ؛لبالا بالحب نومتعي
 اهومست نأ مكل يضبنيف [ ء۸ | رولا ءال ٍةالَّص دعب نيو :ىلاعت هلوق يف
 ام َنوُمَلْعُي ول ] ثيدحك ةمتعلاب اهتيمست ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاح دقو ؛ءاشعلا

 :امهدحأ :نيسهجو نم هنع بارحلاو ؛كلذ ريغو [ اربح اًمُهْوتأل مار حبلا يف
 هنأ لمتحي :يناثلاو .ميرحتلل ال هيزتتلل ةمتعلا نع يهنلا نأو زاوحبا نايبل لمعتسا هنأ

 هنأل ةمتعلا ظفل لمعتساو هفرعي ام, بطوخف ءاشعلا فرعي ال نم ةمتعلاب بطوخ
 ةهارك لالدتسالا يف هجولا اذه نم ةماركلاف ١. غ8ص د ج (برعلا دنع رهشأ

 ,لفحالف فيزتت



 118 ةالصلا اتك

 نإ :حالصلا نبا لاق اذهلو «تقولا جورحخ ىلإ هرارمتسا ةفاخم هيف ىنعملاو "هيلع
 ىنعملل تقولا لوحد لبق اضيأ ة ةهاركلا دعبت الو «تاولصلا رئاس معت ةهاركلا هذه

 قفتم ءاضيأ ههركي ناك ُمالَّسلاَو ُهَالَّصملا هيلع هنأل ءاَهَدْعَب ُثيِدَحْلاَو وكذا

 هجري اذسهو ًانكس ليللا لعج دق ىلاعت هللا نأ فلس ام عم هيف ىنعملاو "هيلع

 ةحلصم هنأل ؛هوحنو ملعلا ةركاذمك يأ ُّمَلْعأ لاو یخ يف الإ كلذ نع
(۹8) 

 . رهاظ وهو اروذعم ناك اذإ ام كلذ عم ةضورلا يف ىنثتساو « ةرحجات

 الملا ِهّيَلَع هنأل ؛هنقيت اذإ يأ ءتسقّولا لْوَأل ٍةَألّصلا ٌليجْت ُنَسْيَو مو :لصق

 امر نبا هح يو لأ" ةالّصلا ] :لاق ؟ُلَضفَأ لاَمْعألا يأ : ا

 نبا حيحص فو ('[ اَهِنَقَول هدَّصلا ] ظفل نيحيحصلا ١ ظفل يف وهو ءمكاحلاو

 .هيلي يذلا مقرلا يف هللا ءاش نإ يتأيس (۲۹۲۳)
 [اَهَدْعَب ْثيِدَسْلاَو ءاّشعلا لبق مولا هركي ناك لو هللا َلوُسَر نأ ] :ًةَرْرَي يبأ ثيدحل 19 4)

 لبق مونلا نم هركي ام باب :ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 51 19//؟5) ثيدحلا :دحجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(258)ثيدحلا :ءاشعلا

 .(هدعب امو

 يبن ْنَع هلْ ةماَع ادخل يبل ناك ] :لاف هج نيصح نب نارمع ثيدحل (۲۹۵)

 ريسفت :ريسفتلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور ع ٌةالَص مُيِلَعِل الإ مقي ال َلْيئاَرْسإ

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو 3233 ثيدحلا :هط ةررس

 ريسكلا يف يناريطلاو دمحأو راربلا هاور :يمشيهلا لاقو .صيحلتلا ف يبهذلا هقفاوو

 ثيدحلا باب :!١4ص ١ ج :دئاوفلا عينمو دئاوزلا عمج يف هلاق :حيحص هدانسإو

 ليئارسإ يب نع

 ين ةالَّصلا ] ظفلو مل./580) ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكانا هاور ع( 55)

 .يبهذلا هقفاوو .امهطرش ىلع :لاستو (؟/709و1/5194) ثيدحلا :[ اهو لوا

 يف يراحبلا هاورف [ ايو ةالَّصلا ] :ظمل امأ .مدقن دقو )١4( قيلعتلا :رظنيو
 طظقلب (5779 ثيدحلا :اهتقرل ةالصلا لضف باب :ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا

 :حيحصلا يف ملسمو .(7074)و (290/:)ثيدحلاو (77/87)ثيدحلاو [ اًهْفَوَلَع
 .هل ظفللاو (ى 5/197 ثيدحلا :ناعیإلا باتك
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 من سلب 8 سلب رم حصل | ىّ ُمالسلاَو ةالصلا هيلع هنأ ] دوعسم يبأ ثيدح نم نابح

 هك ل لي تات یخ سلب كلذ نب اص تاک م اهب رفاق ىرخأ هرم یلص

 حيحص :يباطخلا لاقو ًاضيأ دواد وبأ هاور ثيدخحلا اذهو عرفي ' نأ ىلإ

 .""دانسإلا

 هئانثأ يف لعفلا ىلع مزعلا طرسشب تقولا لوأ نع ريخأتلا زوجي اغإ هنأ :ٌْلْعَاَو

 رهظلاب داربإلا تقولا لوأل ةالصلا ليجعت بابحتسا نم ىنثتسيو «حصألا ىلع
 رفاسملا اذكو «هنع رهظلا ريحأت هل بحتسي هنإف (يمرلل ىنيب ٌميقملاو «يتأيس امك

 هعفادي نمو «هباب يف هركذ امك لضفأ ريحأتلا نإف :ىللوألا تقو ًارئاس ناك اذإ

 هتركذ امن كلذ ريغو «ةعامجلا يف ينأي امن هريغو هيلإ قوتي ماعط هرضح وأ «ثدحلا

 ةالص يف يتأيس امك تقولا نع اهرعؤي جحلا توف فاح اذإ ُمِرْحُمْلاو ءلصألا يف

 .فوخلا

 .فلاسلا ثيدحلل رابتخالا تقو زواجي مل ام يأ ءلَضفَأ ءاشعلا ريت لوق يو
 رحْلا هدي ن رهاب اوري ] كي درفل لا ةَدِش يف رْهظلاب ةارنإلا نسو "ديل

 يف اهب دربي ال هنإف ةعمجلا رهظلاب جرمخو .'"7يراصعبلا هاور [ منهج حيف نم
 هححص دقو ةعمدللاب داربإلل دهاش يراخبلا ف سنأ ثيدحو ًاضيأ ناذألاو .حصألا

 ال :يناشلاو .اهريغ يف نيه رمألا نأل «راَح دل ةصاّصتخا حَّصْألاَو ,"' "9 يلجعلا

 رم ىَلص من < غب هرم حس | ىَلَصُو ] :لاق ؛يراصتألا دوعسم يبأ نع ثيدحلا (؟47)

 يف دواد وبأ ه اور [ تام ىح سيِلغتلا كلذ دغ ُنالَص تناك ّمْن هاب َرقْسأَف ىَرخُأ

 :يباطحلل ننسلا م اعم ييو .(۳۹ :)ثيدحلا :تيقاوملا يف باب :ٌةالصلا باتك :ننسلا

 نسم ةدايزلاو «تاسقث مهرخآ نع رافسالا ةصق يف ةدايزلا هذهو :لاقو (ا”ا/١٠) مقرلا

 .ةلربقم ةقثلا

 .(258) ثيدحلا :تيقاوملا باتك يف ديعس يبأ نع هدنسب حيحصلا يف يراحبلا هاور (؟54)

 موي ٌرَحْلا دش دتشا اذإ باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور هيي سنا ثيدح (۲۹۹)

 ؛لوقي كلام نب سنأ تعم :لاق رائيد نب دلاخ نع هظفلو (405) ثيدحلا :ةعمجلا

>> 



 ١ ةالثملا بانك

 ٍدَجْسَم ِةَعاَمَجَو ءاضيأ ةلدتعملا دالبلا ف لصاح سمشلا قارشإب يذأتلا نأل ؛صتخي

 بيرق هتيب وأ ًادرفنم ىلص نم نأل ؛سمشلا يف هيلإ نوشعو يأ لعب نم ةنوديصقي
 « 0نيدحلا رهاظل كلذب صخب ال :يناشلاو ءةقشم ريثك هيف سيل دجسملا نم
 نميف فالخلاو ؛يعفارلا مالك هب رعشأ امك دربي دجسملا يف ةالصلا دصق اذإ درقنملاو

 طظسفل هاضتقا امك ! ناهجو ال ! نالوق مهريغ مهيتأي ال عمج قو ا

 .ةالصلل عامتجإلا عضوم دجسملاب دارملاو «فضنصمل

 ءا عياف ٌةَعْكَر عقر نإ هنأ حّصألاف تقوا | يف الص ضف عفو نمر

 َكلَرذأ دقق ِةَآلَّصلا ّنِم ٌةَعْكَر َكَرْذَأ ْنَم ] :مالَسلاَو َةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل اصف الإو

 تقوا يفام عقو :ثلاثلاو ؛ةالصلا رحآب رابعا ٌءاضق عيمحلا :يناثلاو © ' 'ةالسصلا

 عسارلاو ؛انباحصأ ةماع لوق وهو :دماح وبأ خيشلا لاق ءءاضق هدعب امو ءادأ

 .يدرواملا هاكح ناف ّالإو ٌءادأف ةعكر كردأو «رذعب ٌرخَأ

 ,"””ةعنص لمعك يأ «ووخنو ٍدْروب ءابوجو يأ َدَهَتْجا تقلا َلِهَج ْنَمَو

 يعي [ ةَالّصلاب َدَربأ ْرَحْلا دشا اذَِو ِةالّصلاب ركب درا دشا اإ دي يلا ناک ر
 :لاق رانيد نب دلاح نع هدنسب لاقف :دورولا ببس ايم ًاقلعم هاكحو ىهتنإ .ةعمجلا

 .؟ ريا يلم اي بلا ناک فيك هلو سنأل لاق مث محلا ريا انِب یلص

 ؛لاق وأ [هرْبأ ذرب ] :َلاَقَف ٌرهَظلا 26 يبا ذو ذأ :لاق هذ رد يب 1 نع ثيدحلا )۳٠٠١(

 (ةالّصلا نَع ء ووري حلا دشا ا اذإق منهج حبق نب لا ةَدِش ] :لاقو [ظَملا ظنا

 ثيدحلا :ةالصلا تيق تقاوم باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ,لولتلا ءيف انيأر ىتح

 .ًاعيمج ن سنأو ديعس يبأو ةريره يبأ نع بابلا ينو .(275)

 كردأ نم باب :ةالصلا تيقاوم باتك :ه#ةريره يبأ نع حيحصلا يف يرابخبلا هاور )۳١١(
 نم باب :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(580) ثيدحلا :ةعكر ةالصلا نم

 .(05017/159و155) ثيدحلا :ةالصلا نم ةعكر كردأ

 ابلاغو برجس كيد توصو ةعنص لمعو .نآرق ةءارق وأ هقف سرد ةعلاطم وأ ُهْروْلا (707)
 ناك نإو .تافاسم ىلإ ناذألا هب عفري يذلا يلآلا هبنملب هنع ىنغتسي ام انرصع يف

 تقولا نيمخت يف دهنجي هنإف هيلع اهيف رححُي نكامأ ف وأ ندملا نع ًاديعب



 ٍةالصلا باتك ۸

 تاوفل ِرَهْظأْلا يف ىَصَق «ىلصو دهتجا نأ دعب يأ تقول َلْبَق هلص نقي نإف
 ًايقاب تقولا ناك اذإ امأ «هنظ امت أرابتعا ءاضق ال :يناثلاو ءتقولا وهو اهطرش

 مل نأب ؛تقولا لبق تعقو هتالص نأ نقيتي مل نإو الق ًالإَو ءًاعطق ةداعإلا بجتف

 .هيلع ءاضق الف هدعب وأ تقولا يف اهعوقو نيبت وأ ؛لاحلا نيبتي

 مث ؛تقولا يف كشي وهو يلصي رفاسملا باب ؛هننس يف دوا و ب ا َمَحْرَت ةا

 القم رفس يف السلا ةالَصلا هيلع عم انك اإ انک ] :لاق سن أ ثيدح نم ىور

 . "وحب هنع رخآ ًاثيدحىور مث [َلَحَنرا من َرهَظلا لص لر لوا سلا تاز
 امك رفسلا ةقشمل كلذب رفاسملا صيصخت دعبي الو :هماكحأ يف ٌيرَبطلا ُبِحُمْلا لاق

 .رصقلاب صح

 هريغب وأ ؛يحارتلا ىلعف رذعب تاف نإف ؛هتمذ ةءاربل ًاليجعت يتئالاب ردو

 تنب نبا نع يكح «يضقي ال روذعملا ريغ نإ :ليقو ءامهيف حصألا ىلع روفلا ىلعف

 دمع ضاَعِنَألا كرات ناب ُهَدّيَلو ,ديلقالا بحاصو «نيدلازع خيشلا ُهاَرَقو «يعفاشلا

 ش .©9رْبَجْلا ىلإ جوحأ هنأ عم ؛هجو ىلع دجسي ال

 حلصأو 4 هللا لوسَر نأ ةداتق يبأ ثيدح نم نابح نب ا :ٌةَدئاَ

 ركذ :لاق مث + "۳ يمول َدَعْلا اهولص ] : هللا لوس َر لاق ٍةالَّصلا نع اوما امل

 ةرمح نع :وه ؛رخآلا ثيدحلاو )٤ ١١٠١(. ثيدحلا :ةالصلا باتك :دواد يبأ ننس (۳۰۳)

 ْمَل الرنَم لر اذ EE | لوس ناک ] :لوقي لام نب سنأ تعم :لاق «يذئاعلا

 فصن ناک ناو :َلاَق ؟راّهنلا فص ناک نإ :لحَر َلاَعَف يظل یلص ىح لتر

 )٠١١١(. ثيدحلا [ راهن

 ؛اَهرکذ اإ اَهّلصُيلف ايست وأ ٍةالص ْنَع ما ْنَم ] :ٌمالسلاَو ةآلّصلا ِهيَلَع هلوق موهفمل )5 ٣۰(

 :مميتلا ف ىضم دقو .كلام نب سنأ هاور .[ هري اهل تقر الو ءاّهتقَو كلذ نإ

 )١519(. قيلعتلا

 )٥  )۳۰:نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا :رظني ؛هحيحص يف نابح نبأ هأور ج٤ ص٤۸ ١:

 ثيدحللا )۲٦٤۰(.
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 لك نأ ال كلذ بحأ نمل ةليضف رمأ وه امنإ هانفصو يذلا رمألا نأ ىلع لادلا ربخلا

 نس ىور مث .اهريغ نم يناثلا تقولاو .اهركذ اذإ نيترم اهديعي ةالص هتتاف نم

 لوسر اي :انلق مهب ىلص امل السلا ةالّصلاَْلَع هنأ هيو نارمع نع نسحلا ثيدح

 . مكن هليو ابرلا نع مک ؛ر مكاني ] لاق ؟دغلا نم اهتقول اهيضقن الأ هللا

 .اهب حرص نم ّرأ م ةييرغ ةسيفن ةلأسم هذهو :ُتْلَق

 ُهَلْعِفَو ؛لاز دقو تقولا ةرورضل ناك امنإ هنأل بجي الو ؛عابتالل هيرن سيو

 ىلع دقت بابْحَْسإلا ىلع اند كذب امن هّرَحُمْلا مسلو ةالصلا هيلع
 همزل ةرضاحلا توف فاح نإف ؛فالخلا نم ًاجورح هوه فاي ال يلا ٍةَريِضاَخا

 .ًاضيأ ةتئاف ريصت المل اهب ةءادبلا

 تقرو © حيحصلا يف هنع يهنلل اوتل دنع الملا ُةَرْكَتَو :لْصَن

 معن «سمشلا لوزت ىتح هب رعشي داكي الو ؛ةالصل عسني ال ؛ًادج فيطل ءا اوتسالا

 ُمالَّسلاَو الملا هيلع هنأل < ةعمُجلا َموَي الإ ءحصي الف هيف هعاقيا نكمي دق مرحتلا

 ؛نسقلملا نبا لاق امك وهو ٤ ص٤۸ 4١ ج :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا :رظني 001

 قاَرَع يِف يي هللا لور عم ان :لاق نيصح نب نارمع نع نسحلا نع ثيدحلاو

 لجلال سلا رح انفي ىتح طنا اف سرع ليلا جحا نم ناک ا

 ین اسف ءا کرو بكف [ أوبك ] ي هللا لرز لاقف ءاعرف ايد موف

 دوور «مهتاحاح ْنِم ُمرَقلا غرو نداق 5 ؛الآلب َرمأف «لَر م 3 «سْمّشلا تعمر

 دغلا ْنِم اًهِتْقَِل اهيضَقن الأ هللا َلَوُسَر اي اقف نب یم مَن مم ؛نيتعك ر لا اًوُلَصَو

 )۲٦٤١(. ثيدحلا :[ مكن ُهلبَْيو ارا نع مکر کار :َلاَق

 الأ اناني 4 هللا ُلوُسَر ناک تاعا تال ) : :لوقي ئهجلا عفان نب ةبقع ثيدحل (۳۰۷)

 ُموَقُي نحو ؛عيرتىتح عزاب سنشلا عوُلط نيج انو نه يَ زنه يص

 هاور .[ برفت ىتَح ٍبوُرْغْلِل سلا ُفِّيَصَت نحو ؛ٌسْصّنلا لِمَن ىح و ةَريهظلا مِئاَق

 :ننسلا يق دواد وبأو .(861/557)ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم

 .("۱۹۲) ثيدحلا :اهيورغ دنعو سمشلا عولط دنع نفدلا باب :زئانحلا باتك

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ).*٠١( ثيدحلا :عماجلا يف يذمزتلاو



 ةالصلا باتك 2

 الو صيصخت ريغ نم مامإلا جورح ىلإ ةالصلا يف بغر مث اهيلإ ريكبتلا بحتسا
(TA aنينا  

 ىح َرَْعلاَو ءرظانلا هاري اميف يأ جمرك سْمَشلا عترت ىتَح حبلا دغو
 يف يعفارلا امهركذ نيتقو فنصملا لمهأو 2" ' "حيحصلا يف امهنع يهنلل برفت
 دعبو حبصلا دعبو ؛هلوق يل امهجاردنا مهوتل بورغلاو عولطلا ةلاح امهو رّرَحُمْلا
 معن «نيتقولا نيذه يف ةهاركلاو ءامُهالَص نم لوانتي امإ هنإف ءكلذك سيلو ءرصعلا

 امهيف نانثإو :لاق مث هذه ةعبس ةهوركملا تاقوألا يمرادلا دعو «هريغو كلذ

 يبس الإ ءاهتالص ىلإ بورغلا دعبو اهتالص ىلإ رجفلا عولط دعب امهو ؛ناهجو

 لشمغ ِةعْمْحْا موي لَسَمْعا نم ] :َلاَق يي هللا َلوُسَر نإ :لاق هه ةريره يبأ ثيدحل )۳٠۸(
 هَرَقَب برق اَمْنَكَف ةا ةعاسلا يف حار ْنَمَو كَندَب برق امنأكف ؛حاَر مث ِةَبانَحْلا

 ٍةَمباَّرلا ٍةَعاسلا يف َحاَر ْنَمَو َنَرفأ اشك برق اًمنأكف ِةَلادلا ةعاَسلا يف َحاَر ْنَمَو
 جرح اذف ةَضِيَي برق اَمْنأَكَف ِةَسِماَحْلا ةعاسلا يف حار نسو ةَحاَحَد برق املاك

 :ةعمجلا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور [َركذلا نوعيت ةكلالملا ترضخ ماما
 ناك «ةَعُمُحْلا موي ناك اذإ ] :ملسم ةياور يو )۸۸١(. ثيدحلا :ةعمجلا لضف باب

 ْماَمإلا َسْلَج اًذإَف ءلالا للا نوب ةكيالم ٍدحْسسمْلا بارا نم باب لك ىَلَع
 م ةندبا يِدْهُي يل لمك رجهملا لَو َرْكّذلا نوعيت اًواَحَو فحصل اور
 أم حاحا يده يِذْلاَك م سيكل يِدْهُي يِذّئاَك مٿ رقي يِدْهُي يِڍلاک
 :ةعمجلا موي ريجهتلا لضف باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ع ةّضْيْبْلا يِدْهَي يِذْلاَك

 )۸5۰/۲٤(. ثيدحلا

 :نيَتالَص ْنَعَو يتسن ْنَعَو نتعب نع ىَهن في وللا َلوُسَر نأ ]:ةريره يبأ ثيدحل (”:9)
 .سمشلا بغت ىح ٍرْصَمْلا َدْعَبَو سلا علطت ىتح رفا دعب الملا نع ىّ
 اءاَمسلا ىَلِإ هحْزقب يضفي داو بر يف ءاّيحإلا ِنَعَو ءاَمصلا لاَمِتْشا نعَر
 :ةالصلا تيقارم باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ْةَسَمَالُملاَو دالا نع

 باتك :براقم ظفلب حيحصلا يف ملسمو .(584) ثيدحلا :رجفلا دعب ةالصلا باب

 ثيدحلا :هيَ باطخلا نب رمع نعو (AYoefYA8) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص

 ملت



 1۷۱ ةالصلا باك

 ر

 نأ اَهَنَراَفَكَف اًهْنَع مات و ةالص الص يسن ْنم ] 35 هلرقل عافك نراقم وأ مدقتم يأ

 اال )هيلع قفتم [اَهَرَكَذ اذإ اًهيَلصُي

 يف ةماع امل ةبلاطلا ةلدألا نألو «ءالحنإلاب تارفلل ةضرعتم اهنأل يِفوُسُكَو

 هنأب ىلوألا تحجرتو «سكعلاب يهنلا ثيداحأو ؛تارلصلا كلتب ةصاخ ؛تاقوألا

 هنإف ةزانحلا ةالصبو ؛ثيدحلل ةتئافلاب اهلخد يهنلا ثيداحأو صيصختلا اهلحدي مل

 .رذنملا نبا هلقن امك عامجإ

 :لصيلف ةالص يسن نم باب :ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور © (60

 (084/9141) ثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5317) ثيدحلا

 )١59(. قيلعتلا :مميتلا باتك لوأ ين مدقت دقو

 :لاقو نيتعكر رصعلا دعب لي يبنلا ىلص :اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحلو (©

 يف ًاقلعم يراحبلا هاور [ ٍرْهَظلا َدْعَب ِنْيعْكَرلا نع ِسْئقْلادْبَع نم سا يبلغ
 .هحيحص يف ةالصلا تيقاوم باتك نم رصعلا دعب ىلصي ام باب

 ل ىتح امه ام هوب بهذ ياو ] :تلا اهنع لا يضر ةشئاع نع دنسأو ©

 ناک و - ٍرْصَعْلا غب نيتعكرلا يبت - اعا بلص نب اوك يَلصُب اكو للا

 بسم ناكر ويم ىلع لِي نأ ةع دحْلصْلا يف امهم الو ءامُهيلصُي يبا
 ۰ )04 .) ثيدحلا [ ْمُهَنَع ُفَفَححُي اَم

 مأ نع امهنع هللا يضر سابع نبا قيرط نع يراخبلا هلصو ةملس مأ ثيدحو @

 .(450/0) و (۱۲۳۳) ثسيدحلا :يلصي وهو ملك اذإ باب :رهسلا باتك :ةملس

 )۸۳٤/۲۹۷(. ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو

 ةنئافلا ءاضق امأ هي هتايصوصم نم رصعلا دعب نيتعكرلا ىلع ةموادملاو :تلق ©

 دعس نب ثيللا ثيدحلا .هتمألو هل وهف ءاهنع يهنملا تاقوألا يف ننسلاو لفاونلا نم

 ءرخفلا الص يّلَصُي ذي يبنلاو ءاَخ هنآ :وّدَح نع هيبأ نع ديعس نب ىبحي نع

 ناتاَه ام ] :ة ىبنلا هک ا َلاَقَه رجلا تعكر ىَلَصم ما ؛ّمَلَس اله .ُهَعَم یلص

 اور .ًانيَش لقب ملو تكف ءِرْجَفْلا َلْبَق اّمُهيلص كأ مل :لاقف [ ؟ناتعکرلا
 يباحص يراصنألا دهف نب سيق :لاقو (1١١/0141)ثيدحلا: كردتسملا ن مكاخلا

 .ملعأ هلل ار يهذلا هقفاوو .حيحص هدانسإو امهطرش ىلع حيحص هيلإ قيرطلاو



 ةالثصلا باتك 1۷۲

 ةيحتلا دصقل لحد نإف «هوحنو فاكتعا نم رخآ رمأل لب اهدصقل ال يأ يح

 ةبوت يف حيحصلا يفو «ريحأتلاب اهتاوفل كش ٍةدْجَسَو حصألا ىلع ٌةركيف طقف

 139 سمشلا عولط لبق حبصلا ةالص دعب ركشلا ةدجس دجس هنأ كلام نب بعك

 وشنت آل | فايع يبي اي ] ةا كرقل يحصل ىلع هك مرح يف لاو

 يذمزلا هححص [ راهن وأ لّ ْنِم َءاَش ٍةَعاَس يأ ىَلَصَو سبل اذهب َفاَط ادَح

 «فالخلا نم ًاجورخ لعفي ال نأ ىلوألا :عنقما يف يلماحملا لاق معن © ”هريغو
 اهب دارملا ثيدحلا اذه يف ةروكاذملا ةالصلاو ؛رابخألا مومعل هركت اهنأ :يناثلاو

 مدقي ال ؛هجو نم رخآلا نم معأ امهنم لك ناك اذإ ناثيدحلاو «فارطلا يعكر

 ةالصلا لئاقلا اذه ُلْمَحو تق .حجرع الإ رحآلا مومع ىلع امهدحأ صرصح

 اي] :هحيحص يف نابح نبا ةي داور درت فا وطلا يعكر ىلع ثيدحلا اذه يف ةروكذملا

 ْنَم عنْ نأ مني ادحأ رع ال ءس ٍرْمألا ن مكي ناک نإ بطابع يني

 الف :ظفلب يراحبلا حيحص يقو . ۸٥٤ص ۲ ج :دنسملا يف د مامإلا ه هارد 0117

 ىلع سلاح انآ انف ءاتتوی ن وتب وس رهط ىلع ناو تبل نبض حم رح تيل

 ر ا رأل يلع فا «ييسفت يلع ْتَقاَض دق :هللا َرَكَذ يب لالا

 يشن كلام نب بْعَك اي: :هتْوَص ىلعأب مْلَس ٍلْبَح ىَلَع یر راض َتْوص تْعِمَسُف

 ثيدح باب :يزاغمل باتك يف [ جرف َءاَح دق ْنَأ ُتْفَرَعَو ءادجاس ٽرڪ لاق

 :ةبوتلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .هنم ةعطق (4418) ثيدحلا :كلام نب بعك

 .(۲۷۹۹/۰۲۳) ثيدحلا :كلام نب بعك ةبوت ثيدح باب

 ي ءاج ام باب :جحلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور ؛معطم نب ريبج نع ثيدحلا )۳١۲(

 يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «(۸1۸) ثيدحلا :رصعلا دعب ةالصلا

 .۲۸ ٤ص ١ ج - :ةكم يف اهلك تاعاسلا يف ةالصلا ةحابإ باب :ةالصلا باتك :ننسلا

 يلو .(854١)ثيدحلا :رصعلا دعب فاوطلا باب :كسانملا باتك يف دواد وبأو

 ,هل ظفللاو 55١١9 ١( ثيدحلا :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا



 1-0 ةالّصلا بانك

 دلبلا سفن يف حابي :ثلاشلاو .©'””[راهن وَ ليل نم َءاَش ٍةَعاَس يأ تيا دنع يص
 . قف دحسلا يف حابب عبارلاو ؛مرخلا يقاب نود

 ال يأ هيلع بحت ال رفاكلاف يأ مِلْسُم ّلُك ىَلَع ُةالثملا بجت اَمنإ :ٌلْصَ
 يف مهيلع باذعلا فيعضتل عورفلاب نرفلكم مهنإ انلق نإو ءايندلا يف اهب بلاطي
 ُملقلا عفر ] : :كلو هلوقل امهيلع بجبال يصلاو نونحناف يأ ءلقلع غلا «ةرخآلا رادلا

 اربي ىح نونا نَحَو فقيتسيىتح مئانلا نحو علب ىتح يلا نع ؛َلَن نع
 ترام امنإ ماكحألا ن نأ ًالقن يقهببلل ةفرعملا يف فو ,9کایلاو نابح نبا هحبحص

 رِهاَط ٠ سرلا ءامغإلا نونحلا ىنعم ئو «هدفتساف ةرجفلا دعب غولبلاب ةقلعتم

 .عامجإ وهو ءاَسَفْنو ٍضِئاَح ىلع بحت الف يأ
 سيما

 ىلإ يدؤي دقو لقني مل هنأل ؛ملسأف ًارفاك ناك نم يأ «رفاگلا ىَلَع َءاَضَق الو
 فالخب هوحنو ضيحلا نمز ةدترملا يضقتال معن هيلع ًاظيلغت ذترلا الإ "'”ريفنتل
 نم سيل درملو ؛:ةصخر نونجلاو «ةعزع ضئاحلا نع ةالصلا طاقسإ نأل ؛نونجلا
 اهب رمويو ءيبصلا يف فيلكتلا ءافتنال ةيبصلا اذكو «غلب اذإ «يبصلا آلَ ءاهلهأ

 تاقوألا يف لصف :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف ءاج امك نابح نبا هاور )7١7(

 ٠ :صاخ .اهدارم ماع ظفلب قلطأ رجزلا اذه نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ باب :اهنع يهنملا

 ,(١هث١) ثيدحلا

 )۳١٤( ثيدحلا :قرسي نونحملا يف باب :دودحلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )41075(

 اج :جاوزألا نم هقالط عقي ال باب :قالطلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .هل ظفللاو

 "ص ١. ثيدحلا ؛نابح نبا حيحص بيترتب كاسحإلا يب نابح نباو )١17( نع

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو «ةملس نب دامح قيرط نم اهنع هللا يضر ةشئاع

 ثيدحلا )١57( ثيدحلا :ةنونجملا ةصق ف بلاط يبأ نب يلع نع سابع نبا نع
 )١417( :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هلاق نيسيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاق (؟77/453) ثيدحلا

 ايف یب ع :رسكلاب مسا ٠١
 ) )۳۱١لافنألا ] فلس دق اَم ْمُهَل رقعي اوُهَسَي نإ اوُرْفَك نيل لقا :ىلاعت هلوقل / 24 [.



1Y6 
 اصلا بات

 الو رخو يذمزلا | هححص امك كلذب رمألل ءرشعإ اًهْيَلَع بَرْضصُيَو عسل
 «يربطلا بحمل بشل اق دیده نم دعم دب ال لب «هقيص رحم ىلع رمألا يف ص
 دلا زرع سلا هلاق ءاهب رمؤي مل غلب اذإف ءًاضيأ ءاضقلاب رمؤي ءادألاب رمؤي امكو
 .يليحلا هاكح هجو هيفو ناعللا باب يف ةياهنلا رصتخم ي

 وأ أ نونج ْوَأ ياّسَقَنلا ةلثمو ضييحلا يف يف مدقت امك عامجإلاب «ضیح ىذ لَو
 يمغأ اذ ذإ اميف موصلا | فلاحخو وَلاَ مسا امهانعم يقو فلس امل هءَمْغإ

 قافأ مث نح مث دترا ول معن «هفالخب ءاضقلا | قشيو رثكت دق اهنأل «مريلا عيمج هيلع
 .اهلبق امو نونجلا ةدم ىضق ملسأف

 هيلع ىمغملاو نونجملل بحتسيو ياضقلا ضئاحلل هركي :ينايورلا لاق :عرف

 .زوجي ال :لوألا يف انباحصأ نم يواضيبلا لاقو

 ءاضق الف ةجاح هيرش وأ هركأ وأ هلاحب ملعي مل نإف «هب هيدعتل «رکسلا بفالخب
 هانعم يق امو نونجلاو ؛يبصلاو ؛يلصألا رفكلا يأ أ ,باَبمألا هِذَه ْتَلاَر ْوَلَو «هيلع

 لصمي باججالا هب هب قلعتي ام نأل الملا ِتّبَجَو ٌةَريبكت تقولا نم يقو ؛ «ضيحلاو
 .مامتإلا همرلي هتالص نم ءْرج يف ميقمب ىدتقا اذإ ١ اذإ رفاسم اك ءزجب

 ت ن لبق منم نب همر كرذأ نم ] : هلوقل قطر طرتشم لوق يفز
 لا ٌلوُسَر لاق :َاَف وَ نع يآ نع هرس نب عيل | نب كللادبع نع ثيدنملا @ 0

 ءاور [ رع نا اهيل هوا يم عْبَس نا ١ الصلا يبصلا اوُمَلع]
 ةريس ثيدح :لاقو (107) ثيدحلا :ةالصلا باوبأ باتك :عماجلا يف يذمزلا
 ُدمحأ ٌلوقي هبو ملعلا لهأ دنع لمعلا | هيلعو ٌحيحص نسح ثيدح هحل دبعم نب
 ڈی نإ ٍةالّصلا نم رشم دعب ملا كرت ام : :ًالاقو :قاحسإو
 دواد يبأ دنع ثيدحل هرضيامم هعقني ام زيه امدنع كاذفا ,ةالصلاب رمؤي ىتم امأ ©

 ثيدحلا [ ٍةالّصلاب هرم ولام ْنِم نبي فرع | إو :لاق ل لا لوسر نأ
AY)رمزؤيىتم باب :رجح نبال ةينامثلا ديناسملا دئاورب ةيلاعلا بلاطملا نو  

 )۳٤۸(. ثيدحلا :ةالصلاب يبصلا



1¥o قةالّصلا باك ٠ 

 ةریبکت كارذاي رْهظلا ُبوُجُو ٌرَهْظَأْلاَو "هيلع قفتم [حْبٌصلا َكَرْذَأ دقف سلا

 لاح يفف رذعلا لاح يف تقولا يف امهكازتشال ءاشولا رخآ برغملاَو ءرصَعلا رِخآ

 ةدئاز ٍمساَمَكَر عبرأ كاردإب الإ رصعلا عم رهظلا بجي ال :يناثلاو «لْوُأ ةرورضلا

 هب بجي ام ىلع ةدئاز تاعكر ثالث كاردإب الإ برغملا الو ءرصعلا هب بجي ام ىلع
 «ةدحاولا اذكو اعم امهعست ةدم عناملا لاوز نم نيتالصلا باجي يف دب الو ؛ءاشعلا

 رهظلاو حبصلا يهو اهلبق ام عم عمجت ال ّيلا ةالصلا فنصملا مالك نم جرخو

 وهو ةقباسلا ةلعلا ءافتتال طقف تبجو اهرخآ يف رذعلا لاز اذإ هنإف «برغملاو

 .تقرلا يف كارتشالا

 كرلا ىلع بورضم رومأم هنأل ابوجو يأ ءاَهُمَنَأ ءنسلاب يأ ءاهيف غلب ولو
 بحتو مامتإلا بحتسي :يناثلاو «هطرشب بجاولا ىدأ هنأل «حيجصلا ىلع ُهَنَأَرْجَأَو

 وأ نسلاب امإ «تقولا يف اهدعب غلب يأ ءاَهَدْعَي وأ ضرفلا وني مل هنأل ؛ةداعإلا

 «تقتع مث سأرلا ةفوشكم ْتْلَص اذإ ةّمألاك جملا ىَلَع ةداعإ الف ؛مالتحألاب

 مث حح ول امكف ناصقنلا لاح عقاو رغصلا يف ىدؤملا نأل ؛ةداعإلا بحت :يناثلاو

 ةالصلا فالخب هيلع بورضم ريغو ؛هب رومأم ريغ يبصلا نأب :لوألا باحأو «غلب

 ْرَلَو ءاهنالخب لامكلا لاح يف هعوقو انطرتشا رمعلا يف ةرم هبوحو ناك امل هنألو
 لَو نم هنكمتل «ضْرفلا َرْدَق َكَرْذَأ نإ كلت َْتَبَجَو ِتْفَولا َلّوَأ جوا تَضاَح
 .نكمتلا مدعل لق ءضرفلا ردق كردي مل نإو يأ

 ثيدح يف امهب رمأي م ُمالّسملاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأل قنس ةَماَقإلاَو ناَذَأْلا :لْصَف

 حرش يف فنصللا هاعّدا اذك ءةالصلا ناكرأو لابقتسالاو ءوضولا هركذ عم يبارعألا

 ةالصلاب مالعإلل امهنألو '"دواد يبأ ةياور يف هيف ةتباث ةماقإلا نكل «بذهملا

 :ةعكر رجفلا نم كردأ نم باب :ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (۳۱۸)

 0 A۱ 1۳) ثيدحلا :دحجاسملا باتك :حيحصلا ي ملسمو .(هالق) ثيدحلا

 الملا تّرضَح اذإ ] :هل بحاصل وأ هل لاق هي يبلا نأ ؛ثريرحلا نب كلام نع @ )۳٠۹(

<< 



 واللا باك 1

 . "كلذ عرش ثيح [ َةَعِماَج ٌةالّصلا ] لَ هلوقل ابجي ملف

 5 لا درک اراصف مالسإلا رئاعش نم امهنأل ةَياَفِك ضر :لبقو

 :ةالصلا باتك:ننسلا يف دواد وبأ هاور [اًمك ربك اَمُكّمْويِل مَن اَميِقَأ مت ؛اَنذأَف

 .(ةه هكر ثيدحلا

 درفلا ىلع متحب امه سيلو «ةراغإلا عم وأ مالعإلل ةماقإلاو ناذألا :ُتْلُق ©

 1 :هيبأ نع رمع نب هللادبع نب ملاس ثيدحلف مالعإلل امأ ؛مامإلا وأ ةعامجلا

 َدِحاَو لک يف دان ملو ءةقلدزملاب ءاَشِعْلاَو برْغَمْلا ني ب عمح و هللا َلوْسَر

 ف يراصحبلا اور [ اًمُهنِم ٍةَدِحاَو ِرْثإ ! ىَلَع لَو اًمُهنْيَب حسي ملو قاق الإ امهم

 )١١۷۳(. ثيدحلا :عوطتي ملو امهنيب عمج نم باب :جحلا باتك ٠ :حيحصلا

 يف ُنْذَوؤَأ :رَمُع نبا تلأَس :َلاَق رْيْبَرلا نبا نع ءاج املف ةراغإلا عتمل ناذألا امأ @

 عامج باتك :ىربكلا ننسلا يف يتهيبلا هاور ! ٍةَراَغلِل ؟ ُنْذَوَت رمل :َلاَق ؟رْفسلا

 الو )١984( ثيدحلا :رفسلا يف ةماقإلا ىلع رصتقا نم لوق باب :ناذألا باوبأ

 يف الإ قَالّصلا يف رْفَسلا يف ِةَماَقإلا ىلع ديري ال ناك َرَمُع َّنْبا نأ :عفان نع ءاح

 .ناثلا هلع حيّ يلا مامإلب اذا امن :لوُقيو ؛اهيف نذوب ناك إب يملا
 ءنيلصملا ةعامج مامإل سيل يأ ١(« ۹۸ ۳)ثيدحلا :ىربكلا ندسلا يف يقهيبلا هاور

 .مهتكوش هب ىوقتو نيملسملا ناطلس هب رهظي يذلا :نيملسملا ةعامج مامإل امنإو

 نب هلل ادبع ثيدحل ؛ىرحألا نئسلل ال ءاهلثمو زئانجلاو فوسكلاو نيديعلا ةالص لثمل )۳۲١(
 نأ :يدؤت هل هللا لوُسَر ٍدْهَع ىلع سلا تفّسُكَنا اَّمَل :لاق هنأ هَ ورمع

 :ةعماج ةالصلاب ءادنلا باب :فوسكلا باتك يف يراخبلا هاور [ ةَعِماَج َةالّصلا

 )41١/50(. ثيدحلا :فوسكلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )٠١45(. ثيدحلا

 ةماقإلاو ناذألاف ءطقف دحاو مكح اهلف «ةيافك ضرف اهنأ ءاهتاذ ةريعشل ريعشلا ف سيل :تلق 0

 راهظإ يأ ءراهظإلا رهف ةريعشلا هذه يف ةيافكلا ضرف امأ ؛ادحاو اهجو ةيبدنلا ىلع

 هيلع عمتجي يذلا مامإلا تامهم نم راهظإلا اذهو :ةريعشلا ال ةيافك ضرف ةريعشلا

 ةريعشلا راهظإ يف ةيكلاملا يأر يأ «باوص هنأ يل ودبي ام ىلع «يأرلا اذهو «سانلا

 يل يطاشلا لاق ؛(قباسلا) قيلعتلا يف هيض رمع نبا نايب ين مدقت امكو «دارفآلل
 دجاسملا ق ناذألاك ؛لكلاب ابحاو ناك ءزجلاب ًابودنم لعفلا ناك اذإ) :تاقفاوملا

 كلراقلا حرج ةلْمُج اهكرت ضف ولو .ءزجلاب اهيلإ بودنم اهنإف ...ءاهريغو عماوجلا
 لاتقلا رصملا لهأ قحتسي كلذلو ؟مالسإلا رئاعشل اراهظإ ناذألا يف نأ ىرت الأ .اه

>> 



 ۷۷ الملا باك

 .نْيِعُملا بحاص هيلع هبن امك ةدحاولا تادؤملا يف فالخلاو

 يأ ووحتو ديل ملا يف ُلاَقُيَو ءاهريغ يف دري مل هنأل ,ِةَبوتكَمل ناَعَرْشُي امنإو

 ف راسلا ال حيوازلاو ءاقستسالاو فوسكلاكةعاممملا اهيف تعرش يبل لفاونلا نم

 .""" إفارتلاو ضئارفلا نيب قرفلل ةَعِماَج ٌةالّصلا :حصألا

 الو نج هتوص ىدم عمسي ال هنأل ٍفرَشُمْلِل «ن «ناذألا يعي بدن :ُديِدَجْلاَو

 نأل هل بدني ال هنأ :ميدقلاو «""يراخبلا هاور امك ةمايقلا موي هَل دهس الإ سن سنا

 حصألاف ةماقإلا امأ «درفنملا يف مظتني ال اذهو مالعإلاو غالبالإ ناذألا نم درصقملا

 .ناذألا ةيبدنب ةقيرط ًاضيأ ةضورلا لصأ يف ححصو ءاهتيبدنب عطقلا

 امك اوفرصناو يأ ةَعاَمَ هيف تعفو .ٍدِجْممَمِب الإ ُهَنوَص ,درفنملا يأ «ُعقْرَيو
 ىرخأ ةالص تقو لوخد نوعماسلا مهوتي الفل ؛عفريال نأ ىلوألا نإف «يعفارلا هلاق

 روكذلا ليلعتلاف ًالإو ؛ةالصلا عضوم دجسملاب دارملا ناكو «ميغلا موي يف اميس ال

 لهأ ىلع ماهيإلا لوصحلا رظن ةعامجلا عوقو طارتشا يف :معن «" ' ”'هريغلو هل لماش

 ١ ج :لصف :ةيناثلا ةلأسملا :يناشلا مسقلا :ةعيرشلا ا ا (هوكرت اذإ

 بسحب هيلإ ترظن اذإو ؛همكح هل هسفنب هيلإ ترظن اذإ وأ ءيشلاف .7١ص

 ,ظحاليف ؛هبسحب هل سيلو يو نا الا مک نك م ل ا رومألا

 هقفلا لوصأ قئاقد نم لب لوصألا لئاسم نم اهنأل
 )۳١١(. مقرلا يف كط ورمع نب هلل ادبع ثيدح نم مدقت امل (۳۲۲)

 يف تنك اذ ةيداَبْلَو علا بحت َكاَرأ ينإ ] :لاق نيد ّيِرْدحْلا اِس يبا ثيدحلا (۳۲۲)

 ترص ىَدَم ممثّل هم ءادنلاب َكَئْرَص نراك ة ةالّصلِل تند كوا أ كينغ

 لوُسَر ْنِم ُهُعِمَس :ٍرايِعسس وبا لاق [ةَماَيقْلا مري هل دهش الإ سن "| الو نح نوما
 ثيدحلا :ءادنلاب توصلا عقر باب :ناذألا ! باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور يملا

(۰۹). 

 نم مكبر بحي ] :لرقت اي هلا وسر تعيس :لاق قط رماع نب ةبقع ثيدحل (67 5)

 اورظْا :َلَجَو رع هللا لوفي ءيَلصيَو الملا نذوب ٍلبَحب ةَ سار يف منغ يعار
 [ّةَحلا حذار يِدْبَعِل ترفع ْدَفَف ءينب فاح ه اللا ييو ندري اذه يدع ىلإ

<< 



 ةالّصلا باك ۷۸

 فحخأ وه معن دليلا

 يدا يف ُنْذَوُي الر ءدوجوم وهو ةالصلا حاتفتسال اهنأل يقلل مق

 ناك نِإَف .""”حيحصلا يف هتوبثل .ُملغأ هل او ٌرَهْظَأ ُميِدَقلا :ْتْلُق «تقولا لاوزل

 لوألا يقو جك نبأ باتك يف هجو هبفو طق ل لوألا رق لول تارق

 .فالخلا

 ناذألا يفف ؛اهمدقو ةتئاف هيلع ناك اذإ ام يهو ءاهل نذؤي ال ةادؤم انل :ٌةَدِئاَف

 «لصفلا لوطيو اهرحؤي نأ الإ بهذملاىلع ةرضاحلل نذؤيالو ءروك دملا فالخلا امل

 الق ال نفر هنإف

 ىلع ناذألا ال «ةالصلا حاتفتسال اهنأل ةَماَقإلا ءاَسْنلا ٍةَعاَمَجِل ب

 «ةشئاعب ًءادققا نابحتسي :ينافلاو ءاهتوص عفرت ال ةأرملاو «مالعإ هنأل وول

 ناذألا انبيحتسا اذإ ءكلذل ةدرفنملا (ءاّسنلا ةعامجل) هلوقو «نابحتسي ال ثلاث و

 ."'"ةأرملاك ىئنخلاو «يعفارلا هلاق درفنملل

 سنأ ثيدحل ةَماَقإلا ظفُ الإ ءاهمظعم يأ ,ىَداَرُف ُةَماَقإلاَو ىم ُكاَذَألاَو

 )١5١7(. ثيدحلا :رفسلا يف ناذألا باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور

 نبا .١5ص ۲ ج :هدحو يلصي نمل ناذألا باب :ناذألا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو

 امع رابخإلا ركذ باب :ناذألا باب :نابح نبا حيحص بيئرتب ناسحإلا يف نابح

 .(55١/)ثيدحلا :نيذأتلاىلع ةبظاوملا نم ءرملل بحتسي

 ىتح EIS مرآ يف لاق هع ةداق يبأ ثيدحل (۳۲)

 هاور بل ےب ناک امك عصف دق ىلم ل تس طا نرس یل

 .(181/1511) ثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا ف ملسم
 ا سه ع ع اس "ب كرم يع لع غرو 2س ان# ب 8

 [ نهطسو موقتو ءاسنلا مؤتو ؛ميقتو نذؤوت تناك هنأ ] :اهنع هللا يضر ةشئاع ريخ (۳۲ )١

 )۱۹١١(. ثيدحلا :ناذألا باوبأ عامج باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف يقهيبلا هاور

 .(771//0) ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو
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 ةيينثت يف ىنعملاو « ٠ بلع قفتم [ ةا رو ا9ا عم نأ لاب رم

 رخأ امك كلذب رمألل لير اَهُجاَرْذإ ْنَسْيَو «دوصقملاب ةحرصم اهنوك ةماقإلا

 يلق :ٌلئْرَلاَو ؛(لصق ريغ نيو تامِلكْلاب ناتا وه :جارذإلاو «'کاحلا

 لبق ارس نيتداهشلا ركذ وهو :©'9ةروذجحم يب ثيدح يف هتوبثل هيف ٌعيِجْرتلاَو

 ٠٠ ه) ثيدحلا :ىنثم ىنثم ناذألا باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (۳۲۷)

 )٠١۷(. ثيدحلا :[ ٌةالَّصلا تَماَق دق ] هلوق نم الإ ةدحاو ةماقإلا بابو ٠و

 نأ لاب ريا ] :هظفلو (7074/هرالل ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا ف ملسمو

 باب :ناذألا باعك :ننسلا يف يئاسنلاو .[ ةَماَقإلا لإ ؛ةَماقإلا ريو ناذألا عف

 هَ :ظفلب )١٦۷٤( ثيدحلا :تاسحإلا يف نابح نباو . ۳ص ۲ ج :ناذألا ةينثت

 .[ ةماقإلا ريويو ناذألا عفش نأ ؟ الألب رم لو هللا َلوُسَر

 يف سرق تأ اذإ ] :لآليل لاق يي لل | َلوُسر نإ : :لاق هل هلل ادبع نب رباج نع (۳۲۸)

 هلک ْنِم لكلا رقي اَم ام ٌرْدَق َكِيَماَقإَو كاذب 'َعْساَو ؛ ؛ردخاف تأ اذإَو ؛َكِناَذ

 :كردتسملا يف مكاحلا هاور [ ِهِيَحاَح ءاَضَقِل لحد اَذإ ُريمَتْعُمْلاو يبرش ْنِم ٌبراشلاَو

 هيف نوعطم هدانسإ يف سيل ثيدحلا اذه :لاقو مورا ثيدحلا :ةالصلا باتك

 ريغ ًادنس امل فرعأ ال ةبيرغ ةنس هذهو «ةرصبلا خويش نوقابلاو دئاف نب ورمع ريغ

 .كوزم دئاف نب ورمع :يطقرادلا لاق :صيخلتلا يف يهذلا لائو .هاجرخي ملو اذه

 يف لسزتلا يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ باتك :عماحلا يف يذمرتلا دنع دانسإ هلو

 نم ؛هحولا اذه نم الإ هفرعن ال اذه رباج ثيدح :لاقو ٩ه ثيدحلا :ناذألا

 .فيعض هلك يذمرلا دنع هدانسإف «لوهحب داتسإ وهو «معئلادبع ثيدح

 ُهَبَحْعَأَف ؛اونذأف الُخَر نيرشع نسم اون َرْمأ ا هللا لوسر نأ ] :ةروذحم يبأ نع (۳۲۹)

 باب :ةالّصلا باتك :ننسلا يف يمراّدلا هاور [ ناذألا ُهَمْلَعَ ةَرَوُذُحَم يبأ توص

 ناذألا ُهَسْلَع ب هللا َلوْسَر نأ ] ظفل فو (1155) ثيدحلا :ناذألا يف عيجرتلا

 يف ملسم هاورو(1193) ثیدحلا [ةملك ةَرَشَع َعْبَس ةماقإلاو ملك ةرشَع عي
 يئاسنلا دنع ةصق هلو (797/34/5)ثيدحلا :ناذألا ةفص باب :ةالصلا باتك :حيحصلا

 ةصقلاو 5صا7ج :ناذألا يف عيجرتلا يف ترصلا ضفحخ باب :ناذألا باتك :ننسلا ف

 :ناذألاب عيجرتلا ركذ باب :نابح نبا حيحص بيتزب ناسحإلاو «هنم ه ص يف

 )١5378(. ثيدحلا



 ةالصلا باك 1۸۰

 يف هعبتو «رهجلاو ٌريملا نم عومجملل مسأ هنأ يضتقي همالكو ؛يعفارلا هلاق رهجلا

 «لّوُألل مسا هنأ ريرحتلاو قئاقدلاو قيقحتلاو بذهملا حرش يف حرص هنكل ؛ةضورلا

 . ©"”7يناثلل مسا هنأ ملسم حرش ينو

 ؛مالسإلا لّرأ ف امهئافخإ رك نيتداهشلاب عيجرتلا صاصتخا يف ةمكحلا :ٌةدِئاَف

 .ةرهاظ ةمعن كلذ يفف امهروهظ مث

 ")ناس نبا هححص امك ةروذحم يبأ ربح يف هتوبنل .حبصلا يف بيوفا

 ةالصلل ةظقيلا يأ نيترم (مؤتلا ني يح ةالصلا) ةلَعْيحلا دعب ناذألا يف لوقي نأ وهو

 . مونلا نم ريخ لحآلا يف اهنوضاتعت يلا ةحارلا وأ مونلا نم ريح

 .قيقْحَتلا يف هححص امك يناثلاو لوألا يف بوي :ٌعَْف
5 
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 نيتلعيحلا يف تافتلالا نسو ءامهيلع قلخلا رارمتسال لب امِئاَق ْنْذَوُي نو
 ,ةَنالاَوُمَو ُةبيِترَت طرتشيو هردصب ال هقنعب الاش اهامكب ةيناثلاو انيمي اهامكب ىلوألا

 «نالیوط توُكْسَو مالك ٌرْمصَيَ لوق يفَو ؛مالعالاب لخيو بعللا مهوي امهكرت نأل
 اهتاملك نأل ؛ةبطخلا يف مالكلا فالخب رضي هنأ حجارلاو ءةبولطملا راكذألا رئاسك

 ناذالا يف ةينلا طارتشا يفو «هنع اضرْعُم ُهُعْطاَق دعي ؛ةنيعتم هتاملكو ةنيعتم ريغ

 .هرحب نم رفاسملا ةالص لبق ينايورلا امهاكح ناهجو

 يأ ُليِيَْتلاَو «ةدابع هنأل رفاكلا ناذأ حصي الف يأ السإلا :نْذَوُمْلا ُطْرْشَو

 ةأرملا ناذأ حصي الف يأ روک دلارو ءوغل همالك نأل هل زييمت ال نم ناذأ حصي الف

 .مراحملل اهناذأ حصي نأ يغبنيو «مهب اهتمامإك لاحرلل

 ثيدحلا حرش 7؟1صا*ج :يورنلا مامإلل جاجحلا نب ملسم حيحص حرش يف جاهتملا (”70)

 لبق ارس نيترم نيتداهشلاب يتأي نأ :ميجْرتلا : ۲٤ص قئاقدلا يي هلرق وهو (774/7)

 .ارهج امشوف

 يف عجر اذإ نذؤملا نأب نايبلا ركذ :ناذألا باب :نا نبا حيحص بيترتب ناسحالا (۳۳۱)

 )١5840(. ثيدحلا :نيتداهشلاب هتوص ضفخي نأ بجي هلاذأ



 ۸۱ ةالصلا باك

 :تلُق .ظلْغَأ اهنأل ُفَشأ بجْللو بكذو ٌءاعد هنأل ْثِدْخُمْلِل ُهَرْكْبَو
 نم اهبرقل لغ ةَماَقإلاَو هثدح نم ظلغأ اهثدح نأل ؛بنجلا نم ظلغأ ضئاحلاو

 .ةالصلا
 ما م اول
 تؤّصلا نَسَح «مالعإلا يف غلبأ هنأل هعيفرو توصلا ديدش يأ اتص نسيو

 نم ةروع نع هرصب ضغيو ؛تقولا يف قدصيل «لذَع ©" "!ةباجإلا ىلع ثعبأ هنأل
 .هولعي

 ةبظاوملو «قشأ اهنأل ٌعّصأْلا يف ةماقإلاو ناذألا نم يأ ءةنِم ُلَصْفَأ ةَماَمإلاَ

 وهو هيلإ ءاعدلا نم ىَلْوُأ ءيشلاب مايقلا نألو ءاهيلع نيدشارلا ءافلخلاو عراشلا

 ذإ ناذألا ىلع احجار نوكيف هباب يف فنصملا هححص ام ىلع ةيافكلا ضرفب مئاق

 هِيَلَع هل هئاعدل ُمَلْعَأ هل او ءاهنم لَضْفأ هنأ ٌحّصألا :تْلُق .حيحصلا ىلع ةنس وه

 نبا طبنتساو «باحصألا رثكأ لوق وهو «داشرإلاب مامإللو ةرفغملاب ُمالساَر ةالصلا

 رخ لف هل ريح ىلع لد ْنَم ] :ُمالّسلاَو ةالّصلا هلع هلوق نم هحيحص يف نابح
 هب يعفاشلا ّصنو :ْتْلُق .هناذأب ىلص نم رجأ لثم هل نوكي نذوملا نأ """[هلِعاَف

 .لضفأ تناك ةمامإلا قوقحب ماق اذإ هنأ ىلع ٌمألا يف

 كلذو «هلبق زوجي الف ؛تقولا لوحدب مالعإلل داري امئإ هنأل تقلا ُهطْرَشَو

 بهذ دق همظعم ّنأل ليلا فطن ْنِمَف عابتالل حبلا الإ يبصلا ريغ ين عامجإ

 «تيأر امب هتربخأف دو هللا لوسر تيتا :لاق ديز نب هللا دبع ثيدح يف ءاح امل 209)
 رو سا وع ر ھر ا ت لر 3 0 8 لك مو ن#

 يب نذوب ؛تْيَأَر ام هلع قاف «لالب مم مقف ىلا ًءاش نإ قح اَيوُرَل اإ ] :لاقف
 :ناذألا فيك باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور ع كانم اتؤّص ىدنأ ةن

 قلأف ؛كن اتص دمو ىدنأ ُهْنإَف «لالب عم ْمُقَف ]: يذمزلا ظفلو .(449) ثيدحلا

 ءدب يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :حيحصلا عماجلا [َكِلَذب دانيل كَل َليِق ام هلع

 .حيححص نسح دير نب 3 ١ دبع ثيدح :يذمرلا لاقو (1A3) ثيدحلا :ناذألا

 ٌنذوملا نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ :ناذألا باب :نابح نبا حیحص بيترتب ناسحإلا (۳۳۳)

 .(1573) ثيدحلا :هناذأب ىّلص ْنَم رحاك هل نوكي



 ةالصلا باك 14

 ٌحابص ةيحتلا دنع هيف لاقي اذهلو «حبصلا ىلإ بوسنم وهف تقولا نم ناذألا برقو

 ححصو «رجفلا عولط ليف نذؤي هنأ ليلدلا ثيح نم رهاظلاو :ُتْلق .""!”ةلرابم

 يفو ليللا نم ىقبي عبس ءاتشلا يف نذؤي هنأ وهو ءرحآ اهجو هيحرش يف يعفارلا
 فنصملا ٌةريغف ليللا رخآ يف هلوقب رّرَحُمْلا يف هنع َرَّبَعَو «ىقبي عبس فصنل فيصلا
 يف فنصملا هاكح اذك ليللا يثلث دعب :ليقو «حضوأ اهنإ :لاقو «ليللا فصن ىلإ

 ثلث وهو راتحملا ءاشعلا تقو دعب هنأ هريغ يف هاكح يذلاو ءبيرغ وهو راكذإلا

 . لرق يف هفصنو «لوق يف ليللا
 كي كلا هل
 ناك كنب زخاو رخ لق ذج وي رشم نفوس

 . ا الو هازح جا لوا نذ نذأ اذإ

 لومي ام َلْثِم اولوقف َنْدَوُمْلا ُمَتْعِمَس اذا ] :هللي هلرقل هِلْوَق لم هِعماسل ْنَسْيَو

 الو َلْوَحَأل بلوق ىيا يف لإ ضبا ةماقإلا يف كلذ بحتسي ير" 9ْنْدَوُملا

 ءًاحاَبَص َمِهْنأو يع كب هللا معن ] :ةيلهاحلا يف لوقت انك :لاق نصح نب نارمُع نع (۳۳۲)

 يف باب :بدألا بانك :نئسلا يف دواد وبأ هاور [ كلذ ْنَع ايه مالسإلا ناك امل

 :5هص١١ج :حتفلا ف رجح نبا لاق (21717) ثيدحلا :كب هللا معنأ :لرقي لحرلا

 ريف ): لاق نابح نب لتاقم نع متاح يبأ نبا جرحأو .عطقنم هنكلو تاق هلاجر
 .(مالّسلاب كلذ هللا

 انظفح امنإ ! انأل «نينثا ىلع نينذّوملا ف رصتقي نأ ب بجا :ه ؛هلل | همحر يعفاشلا مامإلا لاق )۳۳١(

 يف رصتقا نإف «نينثا نم رثكأ نذؤي نأ قيضي الو «نانثا ل للا | لوسرل نذأ هنأ

 يف يذمزلا لوقو .نيئذوملا ددع باب :۸۳ص ١ ج : :مألا ا (مارحأ دحاو ىلع ناذألا

 نصب لاق :لاق :۳۹ ۳ص ١ ج :(۲۰۳) ثيدحلا :ةالصلا باربأ | ا

 كرايملا نباو «كلام :لوق وهو .ديعي الو ةأرحأ لیللاب ُنْدَوُمْلا َنْذَأ اذإ :ملعلا لهأ

 قحسإو ءدمحأو «يعفاشلاو

 باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ادلع ير ديعس يبأ نع ثيدحلا (۳۳۹)
 :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاورو )21١١(. ثيدحلا :يدانملا عمس اذإ لوقي ام

<< 



 1A۲ ٍقالصلا باتيك

 ذلا ثيدحلا قالطإل نيبم وهو ""7”ملسم حيحص يف كلذك هتوبنل ى اب الإ ةو

 «بسانم هنأل « ملغأ أ ل او «َتْرَرَبَو تقدم : :لوُقَيَف «بيوغتلا يف إو :ْتْلُق .هلبق

 امك لوقي هنأ يدنع رهاظلاو «ٌبيرغ ٌبيجع وهو وب ربخلا َدوُرُو ةَعفرلا نبا ىَعداَو

 هيلع هلل یلص يبنلاىلع يلصُي ن نأ ءنذؤملاو عماسلا نم لكل ٌنَسْيو يأ ءٌلُكِلَو.لوقي

 يلع ىّلَص ْنَم ةن يلع اوُلص ٌمُم]:ُمالَسلاَوُةالّصلا يلع هلوقل يغار دغ مْلَسَو
 ًاضيأ هيلع مالسلا بحتسيو :ُسْلُق .""* 'ملسم هاور [ًرظَع اب لع ل یلص الص

 ٍةَمْئاَقْلاةالّصلاَو َةّماَتلا ةَوْعَدلا هله َبَرمُهَللا :لوقي مك هنود ةالصلا دا رفإ هركي هنأل

 ۳ هلرقل ُهَتْدَعَو يلا ًادوُمْحَم ًاماَقَم ُهنَعْباَو ةَليِضَمْلاَو َةَليِسَوْلا ادّمَحُم تآ

 ."يراحبلا هاور [ِةَماَيقلا َمْوَي يِتَعاَفَس ُهَل تلح كلَ َءاَدْلا ُعَمْسسُي َنيِح لاق نم

 ادل ميس اذإ ] :هظفلو (١١/581)ثيدحلا :نذؤملا لوق لثم لوق بابحتسا باب

 ورسمع نب هلل ادبع نع :هللا همحر فنصلا هب ىتأ يذلا ظفللاو .[لوَقُي ام َلْدِم الوُقَ

 )۳۸٤/۱۱(. ثيدحلا :ملسم هاور :هيذ

 3 | لوسر لاق :لاق هنو باطخلا نب رمع نع ثيدحلا "م0

 ؛هللا الإ هَل آل ذأ مع: ربك هللا رک هللا :ْمُكْدَحَأ َلاَقَف كا هللا ربك

 نأ ده ةهضأ :لاَق هلا وُ 1 ا ا اإل ةيضأ نت
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 هس :ةالصلا باتك سلا و لس هوز ا رح

 )۳۸٩/۱۲(. ثيدحلا

(TFA)؛نْدَوُمْلا ْمُهِمَس اذإ 1 :ُلوفَب لَ بلا حس هنأ :ه# ورمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا  
 اب بع لا یلص هلص لع ىلص نم ف لغ أر ےک ومب ام لی اواو

 ر ر ل يش ال وحل يف لرش نو سزا يللا و م وارفع

 ملسم هاور [ةعاقسلا ِهْيَلَع تلح ةَلبسَوْلا يِ لاس ْنَمَف ره انآ نوكأ نأ وُجْرأَو هللا
 )۳۸٤/۱١(. ثيدحلا :لوقي اذام باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف

 .(114) ثيدحلا :ءادشلا دنع ءاعّدلا باب :ناذألا باتك :حييحصلا يف يراخبلا هاور (09)

>> 



A6ةالصلا بات  

aslكدا  
 يِذيرتلا | هَسَح امك ؛ُدَرْي ال ُهنإف ؛ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا بحتسُي د :عرف

 TI) و ل ار ع

 ةميزح نبا هححصو

 :ىلاعت هلوقل لابقتسالا ىلع يأ ءرِداَقْلا ةالصل ٌطْرَس ِةَلبقْلا لاَبقيْسا :للمفق
 ريغ ف بحي ال لابقتسالاو ؛هوحن يأ "4 ماَرَحْلا دحْسسَمْلا َرْطَش َكَهْحَو لوف
 لابقتسالاو ءنكر هنإ :ليقو «هنم دب ال هنأ اوعمجأو ءاهيف نوكي نأ نيعتف ةالصلا

 نم دجي ال يذلا ضيرملا نع رداقلاب زرتحاو «©"*'”هجولاب ال ردصلاب ربتعم بحاولا

 ال هنإف يأ ءيضْوَحْلا ةدِش يف الإ «قيرغلاو ةبشخ ىلع طوبرلاو ةلبقلا ىلإ ههحوي
 معن «كانه اهداعأ فنصملا نإف .هباب يف يتأيس امل لفنلا يف الو ضرفلا يف ال طرتشي

 اعنا كلت و نزف هللا يونا تأ علا قا شراشي هكا هو مآ ول

 ماَقملا ةو ] :ظفلب ناسحإلا يف نابح نبال ةياور يو .هلل ادبع نب رباح نع
 ةسايقلا موي ةغافشلا تاعإ ركذ األ تاما «تيردعلاب ةتدغو يذلا دوُككتلا

 .(۱۹۸۷) ثيدحلا

 ناذألا تب دري ال اعدل وه ١ لوسر لاق لا هک كلام نب نا نع كيدحلا موو

 إل ءاعدلا يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ باتك :عماحلا يف يذمرلا هاور [ةّماقإلاَو

 نقلا نبا لوقو مم سنأ ثيدح :لاقو .(۲۱۲) ثيدحلا 0

 نأل وديام ىلع هيدل لا ةخسنل لا ف امك وه :ُتلق يذمزلا هنلسحو :

 نم عماجلا ىلع 5 و تا
 امك حيحص هدانسإ ثيدحلاو .هححصو هنسح دق يذمرتلا نوكيف .ىرتخأ ةحخسن

 .هتاقيقحتو هتاقيلعت يف هللا همحر دمحم خيشلا لاق

 .1١ه ١و 43١1و ١45 / ةرقبلا )۳٤١(

 ىلإ تق اإ ] :هتالص ءيسملل لاق ب هللا هرمي :هيي ةريره يبأ ثيدحل © (545)

 باتك دا يف ملسم هاور [ ْرْبكف هللا لبقتسا من ر وصولا غبْسأَ ؛ةالّصلا
 .(؟ ةيال/ 459 ثيدحلا :ةالصلا

 تلي لبقتسار ءانتالص یلص ن ] : هللا لوسر لاق :لاق يَ سنأ ثيدحلو ©

 دمر يف ل روحت ذك يرسل ةنزو هلا اكو 3 يزل لكلا تنك قي نك

 .(591) ثيدحلا :يراحبلا هاور [ هيم



 ا ٍةالّصلا بايك

 3 ا ر عام 2 37

 ءابكار لشنتلا رفاسَمللف "ع ابالل ,رفّسسلا لفنَو «ةضورلا يف هلقن امك

 طرتشيو .رضاحلا نع رفاسملاب زرتحاو «قشأ هنألو ؛سايقلاب ءًايِشاَمَو 22" ***رصنلاب

 . ؟*هولعم دصقم هل نوكي نأو ؛ةيصعم رفسلا نوكي ال نأ

 طرتشي :يناشلاو «ةحاحلا مومعل روُهْشَمْلا ىَلَع ِهِرَفَس لوط طرت لَو

 ىلع ةردقلا عم رضحلا يف ًادعاق اهلعف زاج اذهلو فخأ لفنلا نأ قرفلاو ءرصقلاك

 رسل همر هدوُجُسَو هِعوُكر ُماَمَنإَو قرم يف بكارلا ٌلاَبْقتنما َنَكْمَأ نإف «مايقلا
 يأ «لاّبقينمالا لهم نإ هنأ حصألاق كلذ ةنكمي مل نإو يأ ءألإو يلع كلذ

 ءاهيلع هفارحنا ّنكمأو ةفقاو نوكت نأب يأ بجو «بكارلا لابقتسا وهو درهعلا

 نوكيل ًاقلطم بجي :يناشلاو ةرادإلا ةبعص وأ ًةروطقم تناك ناب يأ الق لَو

 .ةالصلا ماود يف امك ءاقلطم بجي ال :ثلاثلاو ءلامكلا ةفص ىلع ءادتبالا

 :ليقو «”؟"دقعلا لاح هنأل مّرَحتلاِب «لابقتسالا بوحو يأ «صقْخَيَو

 رئاس يف امك عنملا :حصألاو ؛ةالصلا يفرط دحأ هنأل ءاضْيأ مالّسملا يف طرب

 اذإف «ةلبقلا ىلإ الإ يلصي الف افقاو ماد امهم هنأ سايقلاو :غابصلا نبا لاق «ناكر ألا

 الإ بقل نع لد ُهنأل ِهَقيِرَط نع فرحنا ٌمُرْحَيَو .هقيرط ىلإ فرحنا ريسلا دارأ

 تمحو ثْيَح ِهيَلِجاَر ىلع يلَصُي هل يلا ناك ] :لاق هڪ هلل ادبع نب رباج ثيدحل )۳٤۳(

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ هَل ٌلَبقَتْساَف لر ؛ةّضيرُفلا دار ادو ىب

 )٠١94 رظني :ىرحأ ظافلأ هلو (:..0) ثيدحلا :ةلبقلا وحن هج وتلا باب :ةالصلا

 و144,

 هِققانب لبقتسا عوي نأ داراق فاس اذ ناك لي هل ا َلوُسَر نأ ] :ه5# سنأ ثيدحل (”44)

 .نسح هدانسإو )١778( ثيدحلا :ةلحارلا ىلع عوطتلا باب
 َوُهَو ٍراَمِح ىلَع يلصُي لي هللا َلوُسَر ثأر ] :لاق هن ورمع نب هلل ادبع ثيدحل (5)

 .(17١؟5) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور [ ريح ىلإ هوم

 هِيَ ٌلبقتْمما ع وطي نأ َداَرَأَف َرَئاَس اَذإ َناَك دلي هللا َلوُسَر أ ] :نط سنأ ثيدحل (047)

 .(۲۹۸) مئرلا يف مدقت .ع هباكر ههو ثْيَح یلص مّن رک ةا



 ةالصلا بانك ل

 ازييت ضفحأ هدوُجُسَو «"عابالل هِعوُك رب ئمويو «لصألا اهنأل َلْبِقْلا ىلإ

 ٌلبقَتْسُيَو هيلع كلذ ةلوهسل َدوُجُسَو عوكز مي يِشاَملا نأ ُرَهَظَألاَو ءامهنيب
 يشع ال :يناثلاو ءامهوطل هدهَشَتَو ِهِماَيِق يف اا يِشْمَي الر ءهمارحإ يِفَو اًمهيف

 عوكر لاب ئمويو «ءيش يف ضرألاب ثبللا طرشي ال :ثلاشلاو «ابقلا يف الإ
 . بكارلاك دوجسلاو

 ,زئاج ٌريغ همايق نأل «نيتدجسلا نيب هسولج نود هلادتعا ةلاح يف يشع :ٌعْرَف

 ١ .ةيافكلا يف مهنع هلقن امك هريغو يرغبلا هلاق

 ره ناك ناب يأ ةدوُجْسَو ُةغوكو ماو لقا يا ىَلع اضف ىّلَص ولو
 نع نايبلا يف هلقنو ؛حصي ال :ليقو «ةنيفسلاك «َزاَج َةَقِقاَو يهو هرحنو جدوه يف
 وأ «بيذهتلاو رّرَحُمْلا ظفل همهوأ نإو «ةلوقعم نوكت نأ طرشي الو «مألا يف هصن

 زاوج ليلدب هيلإ ٌبوسنم اهريس نألو «ةلاحلا هذه يف ًارارق دعت ال اهنأل الق ٌةَرِئاَس
 .اهيلع فارطلا

 اا

 وأ ًادوُدْرَم ابابا اَهَراَدَج َلَبْقتساَو ءالفن وأ ًاضرف يأ ََبْعَكْلا يف ىّلَص نمو

 يأ قسم اهنانب نم البقتسُم اًهِجْطَس َلعْوأ عار ينل كع عافت َعَم حوف
 ."“تيبلا نم ءزج ىلإ هجوتم كلذ لك يف هنأل ٌزاَج ءًاحوتفم بابلا ناك اذإ اميف

 :ٌديِعَس َلاَقف كَم قيرطب مَع نب هلل ادع عم ٌرويسأ تنك :لاق رايس نب ديعس ثيدحل )۳٤۷(

 ؟ تنك يأ :رَمُع نب ِطادْبَع لاق فحل م ترا تلر حلا تح ال
 ؟ةرسأ هللا لوُسَر يف كَل تسيل :هلل اَدْبَع لاق .ترتاوأف ترت حبصلا تيد :ُتْلْقَ

 يف يراخبلا هاور ريما ىلع ريب ناك ب ها َلوُسَر نق لاف .ول او یب تلف
 يف ةقيرطلاو .(414) ثيدحلا :ًرتو هتالص رخآ لعجيل باب :رتولا باتك :حيحصلا
 ىَلَع رفُسلا يِف يّلصُي لَو ئبنلا ناك ] :لاق رمع نبا نع عفان نع ءاج امك كلذ

 )1٠٠١(. ثيدحلا :يراحبلا هاور

 هيبأ نسع ةحلط نب ىسوم نع ثيدحلا يف ءاج امل عارذ يئلث ردق ىلع ءزجلاب لوقلاو (44)

<< 



 A۷ ةالصلا باك

 ىلع ٍرِداَْاَك داهتجالاو ديلقتلا ِهيَلَع مُرَح «ةنياعم. يأ ءا ُمْلِع ُهَنكْمأ نمو
 ئراط وأ يلصأ لئاح ةبعكلا نيبو هنيب لاح اذإ ةكمب ٌرضاحلا :معن «ّصنلاب ٍلَمَعْلا

 لّوقب ذخأ «ةلبقلا ملع هنكمي مل ن نإو يأ ألو ِةَياَعُمْلا فيلكت يف ةقشملل دهتجيف

 3 امك دهنجي الو يأ يلع نع بخ «يبصو قساف ال دبعو ٍةأرماك يأ ءةقث

 ناك نأب يأ ُكاَهِتْجالا َنَكْمَأَو «ملع نع ربخملا ةقثلا يأ َدَقَ نإف «"تقرلا

 اهُفَعضَأو «ةريثك يهو ةلدألاب دهتجي لب ُدلقيال دهتحملا نأل ديلقتلا َمُرَح ءاريصب
 فنصم اهيف انباحصأ نم يرماعلا ةقارس نبالو «بطقلا اهاوقأو اهفالتحال حايرلا

 يف لقب مل .ةلدأ ضراعت وأ ةملظ وأ ميغل ريحت إف «صاقلا نبال اذكو درفم

 ةمرحلا «كاك فيك ىلَصَو ءبرق نع لوزي دق ضراع ريحتلاو «دهتجب هنأل رهْظألا

 .زجعلا عماجب ىمعألاك دلقي :يناثلا لوقلاو ءٌردان ردع هنأل :يِصَقْيَو < 0 *"7تقولا

 لم ] :َلاَقف يي هللا لوُسَرِل كلذ اَنرْكَذَه ءاتيديأ نيب رحت باودلاو ىّلصن انك :لاق

 اذإ ] :اظفل يلو[ نرم ام رطب الن يكدحأ يدي َنْيَي ڻوکت ٍلْخّرلا رخو

 امهاور [كلذ ٌءاَرَو رم ْنَم يلا الو لصيف ٍلْحَرلا روم لغم هيدي نيب مكذحا م عضو
 .(۹4/۲ ١٤او ؟4؟) ثيدحلا :يلصملا ةزس باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم

 دبر نب ةماَسأَو تبل | 3 هللا َلوْسَر لحد :لاق امهنع هللا | يضر رمع نبا ثيدحل (؟49)

 تقلق جو نم لأ تنك ؛اوحتف امل هيلع اوقلغاق ةَحْلَط نب ناَمْشَعَو لالبو
 ْنَع نيتيراسلا ني نيتك ر] :َلاَق دكا يف دلي رطل ١ لوس یلص لَه :لاسف ۶ ؛الالب

 ف يراحبلا هاور [ نْيَتْعَكر ٍةَبْعكْلا هْحَو يف یلص جرح تلح اذإ كراسي

 :[ ٠١١ /ةرقبلا ]4 ىَّلَصُم ميِهاَربإ مام نم اردجنارإ :ىلاعت هللا لوق باب :ةالصلا

 ةبعكلا لوحد بايحتسا باب :سحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۳۹۷) ثيدحلا

 .(؟ 14/5951 ثيدحلا :جاحلل

 ٍرفَس يف وهل وُ عم انك :َلاق يبا نع ةَعيبَر نب ٍرِاَع نب ملل ادع ثيدحلا @ (50)

 انرَكَذ انُحَبصَأ امل : اح ام لبر لكى لصف هلا نا ردن ملف ؛ِةَمِلْطُم هليل يف

 :ىسيع وبأ لاق هارت شا ر مك اولو ايال ي ينب كِل
 عماجلا يف .ناّمّسلا ثّعشأ ثيدح ١ ی اإ فرع آل كاذب ٌهُداَنْسِإ س ُثيِدَح اذه

 ۳٤(. هرثيدحلا ليلا ريغ يّلصُب لْجَرلا يف ءا ام ”باب:ةالصلا باوبأ :حيحصلا

<< 



 ٍةالّضلا بات ۸۸

 مكح اذإ مكاحلاك حيِحُتملاىَلَع رضحت ٍةالص لَكِ داهجإلا ذيدجت بجر
 ليلدلل ًاركاذ نكي مل اذإ حصألا ىلع ىرخأ ةرم تعقو مث داهتجالاب ةعقاو يف

 ءاضقلا يق هدئاوز نم ةضورلا يف هلاق امك 2 1 ناك نإف «لوألا

 ؛ةلفانلا نع هب زرتحا (ُرُضْحَت) هلوقو ءلوألا نظلا ءاقب لصألا ذإ ءبجي ال :يناثلاو

 .ًاعطق اه داهتجالا ديدحت ىلإ جاتحي ال هنإف

 .ةيافكلا يف هركذ ؛داهتجالاك دلقملا نح يف ديلقتلا ةداعإ :ٌعْرَف

 ر ع ا مارا

 ةلدألاب يأ ءًافراع َةَقِب َدْلَق ىمغأك ةلدَألا مْلعََو ٍداَهتجالا نع َرَجَع ْنَمَو
 ةقثلاب زرتحاو لا بحاولاف ءريصبلاب قلعتت و ةلدأ نأل باكحألا يق يماعلاك

 هئاكمإل معلا ُبوُجُو حصألاف ةلدألا ملعتىلع يأ رَدَق ْنِإَو ؛يبصلاو رفاكلا نع

 ةيافك ضرف ةلبقلا ةلدأ نأ ملعي نأ :يناثلاو «ُديِلقتلا ُمُرْحَيَف الملا ناَكَرأ معن

 رفاسملل نيع ضرفو ميقملل ةيافك ّضرف هنأ :ثلاثلاو «ةعيرشلا ماكحأب ملعلاك

 .ةضورلا يف هراتخاو بذهملا حرش يف فتصملا هححصو
 همم

 مكاحلا ضقني امك « رهظألا يف ىّضَق أطخلا نقف ٍداَهِتْجالاِب ىلص ْنَمَو
 هبشأف داهتجالاب اهيلإ ةالصلا زوجي ةهج اهنأل ؛ال :يناثلاو «صنلا فلاح اذإ هداهتجا

 َّبَهَذ داَقَو شِيِدَحْلا يف ُفُعَمصُي ناّمّسلا عيبرلا وأ دعس نب ثعشأَو :َلاَق ن ©
 َدْعَب هَل ناسا من هللا ريع مِيَعْلا يِف ىلص اذإ :ارلاقو ءاَذَه ىلإ مْلِعْلا لْهَأ ُرثكأ

 نونا اخ م ذأ لا رخل لس نأ ىلع
 نع فورس ERGE كل روكا قمر قاع ونس عقلا خلا لايف

 ثعشأو .سيق نسب ورمع ةيارر ىلع علطي مل يذمزلا لعلو «ثعشأ ثيدح ريغ
 نأل ؛دانسإلا ٌنسح ثيدحلاو «قوُدَص وهو ؛هظفح لبق نم هيف ملكت امإ نامسلا

 دقو «يظفح لق نِي ُهرْفُعَص باطخملا نب رمع نب مصاع نب هلل اديبع نب مصاع
 نع ثيدحلا اذه وحن ءاج دقو .خويشلا يف امهددشت عم ةبعشو كلام هنع ىور

 ًالصأ هل نأ هتم ملعف ءادهاش ميلصي هنكلو قيعض هدانسإو هل ادبع نب رباج
 ىلع ركاش دمحم دمحأ خيشلا تاقيلعت :رظني .فرصتب لقنلا .ىهتنإ .ًافورعم

 .1-175١119ص ۲ج :يذمزلل حيحصلا عماحلا يف ثيدحلا



 ۸۹ الملا ةقص باب : ةالصلا باك

 "للعلا لهأ رثكأ نع يذمرلا هلقنو ةثالثلا ةمئألا لاق هبو ءأطخلا نقيتي مل اذإ

 امِيحالاب ضمني ال َداَهِتْالا أل ؛اعطق ءاضق ال هنإف نظلا نع نقيتلاب ززتحاو
 هلوقو .ةنياعملا نع ةقثلا ربخ هيف لخديف ؛داهتجالا هعم عنتمي ام انه نيقيلاب دارملاو

 ىلا تجيك هنن E قش نايت ان[ اننا ةروط نار امقا طلو

 ف يعفارلا مالك ٍقو «موصلاو ةالصلا تقو يف داهتجالا نم هريظن يف هلقن امك
 نايرج هلصاح ام ةلبقلا لئالد يف صاقلا نبا باتك يف نكل «هيلع لدي ام بابلا

 مل مأ هعم باوصلا فرع ءاوس يأ ءاَهفاتَتْسا بَجَو اهيف ةن ْوَلَق ءاقلطم نيلوقلا
 ص

aاضف الو ءزجانلا هنظ يف باوصلا هنأل ,يناثلاب َلِمَع ةُداَهِتْجا ٌرّيغَت ْنإَو «هفرعي ق چ  

 تاهج عرأل تاعك َعَبْرَأ ىلص 1 ىتح ,داهتحالا ضقنيال داهتجالا نأل

 .هانلق امل ىاَضَق الق داهتجالاب

 ةالّصلا ٍةَفِص باب

 :َرْشَع ةا اهناكر أ فيكَ انْ معلا

 ريبكتلاك انكر تناكف اهوأوهو ةالصلا ضعب يف ةبحاو اهنأل لا : لوألا ©

 نم ُةنييْعَتَو «لاعفألا رئاس نع زاتميل هِلْعِف ُدصَق ْبَجَو ًاضْرَف ىَّلَص نإَف «هريغو

 دخ لرب ويعلو هكاولصلا' راس ىلع رامبل اع وغ وأ ارضع وأ ارهظ ر

 حاجا الع يشل هرقل نارها ةقاكلاز دخلا ا يسع اول

 يبصلا ةالص نع زاتمتل ةِّيِضَرفْلا ةي ُبوُجُو ٌحَّصأْلاَو «هدعب هركذ ضرفلا نأل

 هيزجي تقولا يف غلب مث ىلص اذإ يبصلا نأل ؛ال :يناثلاو ءةعامج يف ةداعملا ةالصلاو

 رثكأ بهذ دقو :يذمرتلا لاق ؛۱۷۷ص ؟ ج :ةالصلا باوبأ :حيحصلا عماجلا يف (”51)

 هنأ ىلص اَمدْعَب هَل ناسا م ؛َِْبِقْلا ريغل مْيَعْلا يف ىّلص اذإ :اولاق .اذه ىلإ ملعلا لهأ
 هدو كرابلا ناو ؛ةيروتلا كايفس ُوُقي هو رياح الص نإ ولت رتل یلص
 .قحسإو



 الملا ٍةَقِص باب : ةالثصلا بات .4

 :ْتلَق .ةيضرفلا وني م هنأ كلذ: E TE هلل: فاك قلوس اان

 رذنلاو «يبصلا ةالص يف طرشت ال ةيضرفلا ةي نأ قيقحتلا يف فنصملا ححص نكل

 «ىلاعت هللا ىلإ ٍةفاّضإلا نود هرقأو مهضعب نع ةعفرلا نبا هاكح امك ضرفلاك
 امو :ىلاعت لاق صالحإلا ی نت :يناثلاو «هلل الإ نوكتال ةدابعلا نأل

 "آلا €. ا

 اهتم لك لمعتسي ءادألاو ءاضقلا نأل ا ما ا

 ناطرشي :يناثلاو ءمتيّدأ يأ " 208 .ةالصلا م متيضق ادل: ىلاعت لاق .رحآلا ىنعع

 كلذىون نم باحصألا ٌدارمو :فنصمل لاق تر وهو رخآلا نع امهنم لك زيمتيل

 للا ا وأ ِتْقَوْلا وذ لفنلاو «لاحلاب ماعلا نود هوحنو ميغل تقولاب لهاج وهو

 يفكي دجسملا ةيحت نكل :ُْتْلَق .نييعتلاو لعفلا دصق نم يأ «َقَبَس اًّميف ٍضْرَفْلاَك

 .اهددعب دييقتلا عم قالطالا هدارم لعلو «ةعفرلا نبا هلاق امك ةالصلا قلطم ةين اهيف

 .اهنع زيمتيل ةيضرفلل ضرفلا ين 0 ي کک ؛ناَهِجَو ةا ةن يفر
 هب للغ يذلا ىتعل ىنعملا مدعل مَلْعأ هل ٍةَيِفْنلا ةي طرتشت ال حيِحّصلا :تلق
 ىندأ اهنأل :ةالّملا لف ف 55 1 يف يِفْكَيَو ؛ةيضرفلا يف طازتشالا

 ءعامجإلاب ,بلقلاب بلا بهل لصق نأ يحبو الا ف اذإت السلا اد

 .َبْلَقْلا ُناَسْللا َدِعاَسُيِ ءريبكتلا لف قطبا بديو

 طرش اهنإ :ليق ْمُعَن ؛يعفارلا هلاق امك قافتالاب 00 ةريبكت :يناثلا ©

 ناك ُمَالَّسلاَو ٌةالّصلا هيلع نال كأ هللا :ِِداَقْلاىَلَع ني نیعتيو «' ينايورلا هاكح

 ٠١۳ / ءاسنلا ( ۳ ) .۱۹ / ليللا مه ؟)

(res)اَهُمْيِرْحَتَو ؛ٌروُهْطلا الملا ٌحاتفم ] :َلاَق لَ يتلا نأ را دیم ی تيكا  

 ٍدْنَحْلاب ارقي مل ْنَمِل الص الو ] يلا دنع ةدايز يو لسا اهلين ؛ٌريبكتلا

 3 هڪ بلاط يبأ نب يلع نع ادانسإ هنم ىوقأو [اًهرْغ وأ د ٍةَضيِرَ يف ٌةَروَسَو

 ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمرلا هاور نوط يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأ

<< 



 ۹1 ةالّصلا ةفص باب : ةالّصلا باك

 «"*یحص هدانسإو هجام نبا هاور [ُربْكَأ هلل ا]:َلاَقَو ِهْيَدَي عر ةالّصلا حقا اذإ

 وأ ُنَمْحَّرلا هلوقب الو «ليضفتلا وهو ُلَعْفَأ لولدم تاوفل ريبكلا هللا هلوقب دقعني الف

 هتمدخل أيهت نم ةمظع يلصملا راضحتسا هب ةالصلا حاتتفا يف ةمكحلاو ربك ُميِحّرلا

 ال ةَداَيز رض ًالَو «بيغي الو عشخيو هبلق رضحيف ةه لَمْ هيدي نيب فوقولاو
 يف ُرَبْكَأ ُليِلَجْلا هللا اَذَكَو مميظعتلا يف غلبأ وه لب يأ ُرَبكألا هل اک مسالا ٌعَمَت د س ا ا ل تسل را ت ااو ر

 ال هنأل حيِحّصلا ىَلَع هللا ربك ال ءملنلا رتل رضي :يناثلاو «لأ ةدايزك ٌحّصألا

 .ٌرئاح ربخلا ٌميدقت نأل رضي ال :ثلاثلاو «مالسلا سكع فالخب اريبكت ىمسي

 رخآ يف مكيلع مالسلاو فالخب «هتالص حصت مل ؛ربكأ هللاو :لاق ول :ٌعْرف

 .لافقلا ىواتف يق هتيأر اذك ًافرح داز هنأل ؛ةالصلا

 اَعَدَو َدَبَع م هنأ :نيملكتملا قافتا نع هريسفت يف نيدلا رحف مامإلا لقن :ةَدِئاَق

 كلذ ركذ هؤاعد الو هتدابع حصت مل بارلا يِ مَمْطلاَو ِباَقِعْلا َنِم فْوَحْلا لخأل
 5 a f 0 A re 2 يي 9 5 1

 ريسفت لئاوأ يف مزجو "*””ةَيفخَو اًعرضت مكبر اوُعذاإف :"* 'ىلاعت هلوق دنع
 .هتالص تدسف هباقع نم برملا وأ هللا باوثل يلصأ لاق ول هنأ :ةحتافلا

 نمريبكتلا لولدمب يأ «مَجْرَت «ملعتلا ىلع ردقي مل و ةيبرعلاب قطنلا نع يأ هرجع ْنَمَو
 برقأ ةمجرلاو «لدب نم هل َدبالف «هنع زجع نكر هنأل ؛ركذ ىلإ لدعيالو ءاش ةغل يأ

7 f» 

 .ةالصلا ضورف رئاسكر فسلاب ولو يأ ءرَدق نإ ملعتلا ّبَجوَو «تنيعتف هريغ نم هيلإ

 ي هجباع نسباو ؛نسح ثيدح اذه :لاقو TTA) ثيدحلا :ةالصلا ميرحت ف عاج

 (7/487١)ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .(٦۲۷)ثيدحلا :ةراهطلا باتك :ننسلا

 ی يذمزلا هارو هڪ يلع ثيدحو .يهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 . حيحص هدانسإو (۳) ثيدحلا :ةراهظلا باتك :عماجلا

 حتفتسا اذإ يي للا لوسر ناک :لاف ِنْيَض يدعاسلا نمر لادبع ديمح يبأ ثيدح وه (؟هه)

 :ننسلا يف هحام نبا هاور .[ ُرَبْكَأ هللا ] :َلاَقَو ِهْيَدي َمََرَو للا َلَبْقَتسا َةالّصلا

 .ه0 / فارعألا مودو .حيحص هدانسإو )۸٠۳( ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ باب

 .نارهط «ةيملعلا بتكلا راد ۲ط ٤ ص٤ ۱۳-1۳١ ج :يزارلا مامإلل ريبكلا ريسفتلا "ه0



 ٍةالّصلا ةفيص باب : ةالّصلا باك 14۲

 َوَدَح «نافكلا انه نيديلاب دارملاو «عامجإلاب يريبكت يف ِْيدَي ُعْفَر نسو هيام قل[ گا د
 َعَم ُهُعْفَر حّصألاَو ,"”**رمع نبا ثيدح نم ناحيشلا هجرحأ امك عابتالل هيب
 هئادتبا عم هب ءدتبي :يناثلاو ,ءاهتنالا يف بابحتسا الو ريبكتلا ءادتبا عم يأ .هئاذعبا

 الب عفري :ثلافلاو .بذهملا حرش يف فنصملا هححصو ءاضيأ هئاهتنا عم هيهنيو

 .هيدي طح عم ربكيو ريبكت

 هانبجوأ ام عيمج رضحتسي نأب كلذو هعيمجي يأ ءٍةريبكتلاب هيلا رق بجي

 هذه نراقت ثييحب هرحآ ىلإ ريبكتلا لوأ نم ضرفلاو ؛نييعتلاو لعفلا ةين نم اهيف

 مامت لبق هنم ءيشب نايتالا زوجي الف ةالصلا نم ريبكتلا نأل ؛هنم فرح لك ثالثلا

 باحصتساو .ةمادتسالا مكح يف ريبكتلا لوأ دعب ام نأل لأب يِفْكَي :َليِقَو «ةينلا

 اجأو «لافقلا ىواتف يف هتيأر ام رهو اركذ بجي ال ةالصلا ماود عيمج يف ةينلا

 اذهو «ريبكتلا مامتب الإ لصحي ال داقعنالاو ؛داقعنالا ف طرش ةينلا نأب :لوألا

 نسحلا ابأ تعم :يكلاملا يبّرَعلا نبا لاقو «قالطلا يف يعفارلا هححص هجولا

 ءةبنلا ةالصلاب سبلتلا دنع ناسنإلا رضحي :لوقي نيمرحلا ٌمامإ تعم :لوقي يوقلا

 ةي ىلإ هرظن يهنتي ىتح تاّرلاو ملاعلا ثودحو عناصلا مدِق يف رظنلا درجي

 ّميلعَت ّنأل ,ةظحل ىَحْوَأ يف نوكي لب «ليوط نمز ىلإ كلذ جاتحي الو :لاق «ِةَالّصلا
 .ةظحل يف نوكي اهركذتو «ليوط نامز ىلإ رقتفي لمحا

 رداقلابو «لفنلا ضرفلاب جرخو «عامجإلاب ٍرِداَقْلا ٍضْرَف يف ُماَيِقْلا :ثلاثلا ©

 ةلصافم يأ رهظلا ماظع وهو يأ ءوراقف بت ٌةطْرَشَر ءامهمكح يتأيسو «زجاعلا

 وأ نيميلا ىلإ يأ .ًالئاَم وأ همادق ىلإ ءًاينحنُم فَقَو نإف «هعم رئاد مايقلا مسا نأل

 يف كلا حتا لي بلا تير ] :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع ثيدحل (۲۵۸)

 ؛ةلثب لمف عوكل ربك ادو يك م وذ املی تح بكي نوح وید مر الملا
 َكِلَذ ُلَمفَي الو ُدْمَحْلا َكَّلَو ابر :َلاَكَو ني لف ده ل هلا عيت :لاق اذإر

 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ دوسلا َنِم ُهَسأَ عقرب نيج الو دحسن
 .("۹ ۰/۲۲)ٹیدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۷۳۸) ثيدحلا :ناذألا



 ١ ةلثملا ةفص باب : ةالثملا باتك

 ىمسي ال اذهو مايقلاب رومأم هنأل حصي ْمَل امِئاَق ىّمَسُي آل ثيَحِب راسيلا ىلإ
 هنأ ٌحيِحّصلاَف هرحنو هرهظ سوقتملاك يأ «ېکارک َراّضَو ًاباصتنا َقِطْي مَ نإف ءامايق

 ءامهنيب ًازييمت دق نإ هِعوُكَرِل ةَءانحنا ديرو ؛مايقلا ىلإ برقأ هنأل كِلَذَك فق
 عافترالا همزل عوكرلاىلإ لصو اذإف ءادعاق ةالصلا همزلي هنأ مامإلا لوق وه هلباقمو

 ةمئألا مالك هيلع لد ام اذهو :لاق «مايقلا ةئيه فلاخت ةئيه هنكمأ يذلا نأل ءهيلإ

 ماَق ئءانحنإلا عنمت هرهظب ةلعل يأ ءدوُجُسلاو عوُك رلا نوُد ُماَيِقلا ُهنكْمَأ ولو

 اَم ةن أونأف رمأب مكرم اذِإَو ] :حيحصلا ثيدحلل هناَكْمإ ردقب اَمُهَلَعفَو

 زجع نإف هسأرو هتيفرف زجع اذإف «ناكمإلا ردق هبلص حيف "'*0[يتغطَعسا
 .ًامْوَأ الإو بحو ءيش دامتعاب هنكمأو

 ةالّصلا ِهْبَلَع هلوق قالطإل َءاَش َفْيَك ,عامجإلاب َدَعَف مالا نَع َرَجَع ول

 عِطَتسَت مَ نإ ادِعاَقف ْعِطَمست مل نإ لص: ساوب هب تناكو انارمعل مسل

 فلكل آل يشن عشت ملا یاسا هز «""يراحخبلا ه ءاور [ ربح ىلع

 يف ءامهريغو هكروتو يأ بوبر نم لصف ةشاريفاو عسر الإ اسف هلا
 )١١١(. مقرلا يف مدقت (۰۹)

 ىلع ىلْص ًادعاق قطي م اذإ باب :ةالصلا ريصقت باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (750)

 يب تناك :لاف هه نصح نب نارمع نع «هبيسو )١١17(. ثيدحلا :وبنح

 .ثيدحلا 1 ...لص 0 :لاقف قالّصلا نع 4 يبل لاف رییس وب

 ىلع دعاقلا ةالص لضف باب :ليللا مايق باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور © (*51)

 دعاقلا ةالص لضف :ةالصلا باتك :ىرغصلا ننسلا قو .(7557١)ثيدحلا :مئانلا

 يل أطخ كانه لعلو «ةدايرلا هذه هيف سيلو .77 4ص  ج :مئانلا ةالص ىلع

 .ملعأ هلل او ءيئاسنلا ل وزعلا

 يف يذمرتلاو A4) ؟ه١) ثيدحلا :ةالصلا باتک :ننسلا يب دواد أ هاور ©

 باعك :ننسلا يف هجام نباو (YTS TAI) ثيدحلا :ةالصلا 05 :عماجلا

 ١7757(. ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ

 يلَصُي ] :هيَي يبنلا نع هظ بلاط يبأ نب يبلع نع هدنسب يطقرادلا ىورو @

<< 



 ٍةدلّصلا ةقص باب : ةالصلا بانك 4£

 :يدرواملا لاق «ةداعلا دوعق وه يذلا عبرتلا نمىلوأ ناكف ةدابعلا دوعق هنأل رّهْظَألا
 هعبرت نأ :يناثلاو ءاه رتسأ هنأل عبرتلا اه ىلوألاف ةأرملا امأو بلح رلاب صوص اذه

 .دهشتلاب سبتلي المل لوا

 لب ناب «''هححصو مكاحلا را امك هنع يهنلل اقفل رك
 ا اي «ذخفلا لصأ كرولاو يأ هْيَكِرَو ىَلَع
 .هيلجر ادام ًاضيأ دعقي نأ هركيو رشاد

 اک کر َماَدُق اَم ُهَمَهْبَج يِذاحت ثْيَحِب ۾ هِعوک رل ينحني م
Eمئاقلا ا عوكر لتا أ نأ :يتأيس هنأل يأ هدوُجُس ٌعضْوَم يِذاَحت نأ  

 تذاح لوألا لعف نمو «هقنعو هرهظ ةيوست هلمكأو «هيتبكر هيتحار غولب ردق حني
 ًاضيأ نوكيف ؛هدوجس عضوم هتهبج تذاح يناثلا لعف نمو «هيتبكر مادق ام هتهبح

 لاما هذه ىلإ يهي نأب هلمكأو هدعاقلا عوكر لآ

 نإف هلضفل ءِنَمِألا «فلاسلا ثيدحلل بنج یلص ٍدوُم د لا نع َرَجَع نإف ا ك

 اذكَو ءعامجإلاب ءادِعاَق ٌلُفَتلا رداَقْللَو «فلاسلا ثيدحلل ءًايِقلَْسُمَف َرَجَع

 هاور [ ٍدِعاَقْلا رخ فلمن هل ابا ىَلَص ْنَمَو ] : هلوقل ٌحّصألا يف اعجطضم

 ريغل اًهتَروُص بهذي هنأل ؛زوجم ال :يناثلاو «عجطضملا هب دارملاو «""يراحبلا

 جس ' نأ عطتني مل نوف < ادا یلص عطس مَ ناب عطس نإ | ًامِئاَق ُضيِرَمْلا

 ىم ادا يص ذأ عطس لذ ديوك نب تنا ةر وحر اتا
 م ينبح ول يلم ن طم ا و لش أ وحش
 47-47 ص ۲ ج :نتسلا يف يطنرادلا هاور [ ليا ي ام در السم

 .فيعض هدانسإو

 [َوآلَّصلا يِف ءاًعقإلا نع ء كَ هللا ُلوُسَر ىّهَن ] :لاق بدنج نب ةرُّمُس نع ثيدحلا
 :لاقو .4 05ص ۱ج )۳۳۲/۱۰۰٥(: ثيدحلا :ةالصلا باك :كردتسمل ١ يف مكاحلا هاور

 .صيخلتلا ين يهذلا هقفاوو «هاجرخي مل و «يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةالَص ْنَع هلي ئبنلا ْتْلَأَس :لاق نيصح نب نارمُع نع :(۳۸۲) مقرلا يف مدقت دقو

<< 



 الملا ةفص باب : ةالصلا باك

 مأ دوجسلاو عوكر لاب ءاميالاىلع راصتقالا يرجي لهف لوألاب انلق اذإو .رذع
 :ملسم حرش ف لاق .يناثلا امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟دعاقلاك متيو دجسيو عكري نأ

 «ءلّضفألا فالج َرُمَو اخ و ِراَسْيِوَلَع ٌعَجطْلطا نإف ههِييِمَي ىَلَعَف َعَجَطْضا اذار
- 

2 

 اذإ ُهْنإو ايقلَتسُم لَضفألا :َلْيِقَو صب ْمَل عاتطللا د ناك َعَمىَقْلعسا نإ :لاَ
 6 لوألا با َوّصلاَو : لاق حص حطم

 مايق نم رشع نم لضفأ دوعق نم ةعكر نيرشع نأب نيرحأتلا ضعب ىتفأ م

 2 مكا اهنأل هقاللجش لمتحيو «هریغو عوكر لا هدایز نم لوألا ف

 :وهو يأ «حاصتفالا ٌءاَعُد مرحلا دعب سيو ‹«يتأيس امل ةَءاَرِقْلا م عباّرلا @
 سا جب جاتا م

 نع لقن نمو ." "لسم هجرخأ امك .عابتالل [ هرخآ ىلإ ...يِهْجَو ْتْهَتبَو]

 فلمي هَل ادعا ىَلَص ْنَمَو ءٌلَضْفأ رهف امِئاَف ىَلَص ْنَم ] :َلاَقَف ؟دِعاَ رهو لحمل
 :حيحصلا يف يرامعبلا هاور [ عاقل ٍرْخأ فضي هل ايا یلص ْنَمَو بالا رخ

 ًامئان :لاقو )١١١5( ثيدحلا :ءامإلاب دعاقلا ةالص باب :ةالصلا ريصقت باتك

 .انه اعجطضم يدنع

 امئاق ةلفانلا زاوج باب حرش :نيرفاسملا باتك :يورتلل ملسم حيحص حرش جاهنملا 00 4)

 حيحص حرش نسم ةعوبطملا ةخسنلا ف تبثم او .بابلا ةياهن 75١ ص ه ج :ًادعاقو

 نبال ةلاجعلا نم خسنلا عيمج يف يدنعو .(حصيال عجطضا اذإ هنأو) :يوونلل ملسم

 ةحخسنلا يف نأ بلغألا ىلعف (حص عجطضا اذإو) نتملا يف ره امكو (ال) نودب نقلملا

 .هبتناف .قفحملا نم وهس وأ يعابط طخ ملسم حيحص حرش نم ةعوبطم ا
 :قباسلا نيصح نب نارمع ثيدح يف تءاج امك صنلا ةلالدو موهفملا اذه قفتي ال 5١

 مل ام يسأتلا يف لمكأو متأ هفالح نأ مث .[ ٍمِئاَقْلا رح فلم هلق ادِعاق ىّلَص ْنَمَو]

 .صنلا د و عم ليوأتلا غاستسي الو .ضرم نم ةلع نكن

 واللا ىَ اق اإ ناك هنأ: هللا لوسر نع هيض بلاط ي أ نب يلع نع ثيدحلا (717)

 نإ ؛َنيِكِرْتُمْا نم انآ اَمو ًافيتَح ٍضْرَألاَو ٍتاَرَمّسسلا رَطَف يل يهجر ؛ ُتْهْحَو] :َلاَ

 نمار ثريا كِل ل كيِرش آل َنيمْلاَعلا بر هلل ّياَيْحَمَو يکُسنو يئالص

 يي تشل كدب انآو ير تنأ هت اإ هلل ٹینا تنا ما يئس 1

 ينهار «َتنأ الإ بوئألا ريَ ال ُهَنِإ ءًاعيِوَح يبون يل ْرِفْغاَف يِنذِب تْفَرَتعاَو

>> 



 ةالّصلا ةفيم باب : ٍةالّضلا بات ل

 مت ةدمعلا حرش يف نبدا يق ر عل اك اخ دقق هوجو يقاشل

 تدرأ اذإ يأ 4...اب كعتسماف َنآَرَقْلا ت ارق اذن: ىلاعت هلوقل دوعا

 «ذوعتلا لبقو حاتتفالا ءاعد دعب تاريبكتلا بابحتسا ديعلا يف فرعتسو «ةءارقلا

 رئاسك ءاّمهب ٌرِسْيَو «ةحتافلا كاردإ ملع اذإ الإ امهب يتأي ال هنأ ةعامجلا ةالص ينو

 يدعي ةديدح ةءارق هنأل يِبَهَدَمْلا ىلع ِةَعْكَر لَك يف ُذُوَعَتَيَو :ةبحتسملا راكذألا

 ره امنإ ةالصلا يق ةءارقلا حاتتفا نألو اهيلع قافتالل ككآ ىَلْوُألاَو ءةعكر لك يف

 نأل ءطقف ىلوألا يف ذوعتي :يناشلاو ءاذه امهدحأ :نالوق يناثلا قيرطلاو ءاهيف

 الكر الملا هيلع هنأل rg ر لک يف ٌةَحِتاَفْلا نيو ؛ةدحاو ةالصلا يف ةءارقلا

 ن نآرقلا ماب ارق رفا م يكف لبق تلبقتسا اذإ ] :هل لاق هتالص ءيسملا يلع ام

 قرت ةَعكَر اإ © "اهحيحص يف نابح نبا ةاور [ ٍةَعكَر لک يف َكِلَذ عصا

 يلع فرص ال انيس ين فرصا تنال الإ اهيسْحَأل يقي آل قالحألا نّسْحأل
 كيلو كب انأ «كيلإ ! سئل شلاو كدب يف هك ريح كدر كيبل تن الإ اهني يس

 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ كَل بوتو ارنا تاع ترا

 .۹۸ / لحتلا (۳۸۹) .(۷۷۱/۲۰۱) ثيدحلا :اهرصقو نيرفاسملا

 ءرملا ضرف نأب نايبلا ركذ باب :ةالصلا ةفص :نابح نبا حيحص بيتزاب ناسحإلا (© )۳٠۸(

 .براقم ظفلب ( ۷۸ )٤ ثيدحلا :ةحتافلا ةءارق هتالص يق

 ٍةالّصملاىَلِإ تلق اذإ لحأ ر :ةنالس ءىش لاَ دان ا ثيدح ره @

 ٍدَمْحاَف الو ؛أرئاَف نارق كع ناک نام قار دوعن من كلا كرما امك اطر
 :حيحصلا عماجلا يف ىف يذمرتلا هاور [.. ر تلا عطول زف عر رک ھا

 :لاقو (*:5) ثيدحلا :ةالصلا قصو يف ءاح ام باب :ةالصلا باوبأ باتك

 .نسح ثيدح ةعافر ثيدح

 يبنلاىلإ لَو َءاَح:لاق فو يبأ نبا نع نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا ير ©
 نم يِنيِزُْي ام يي نآرقلا ملعنأ غيتس ا يفإ اوث | لوُسَر اي :َاَف د

 لو بما ار هلا أل الإ َهَلِإ الو شل ُدّمَحْلاَو هللا ا قو :َلاَق ؟ نآّرقل

 ۱۸۰ ه)ثيدحلا :حيبستلاب رمألا ركذ :ةالصلا ةفص باب [ للاي الإ وق الو َلْوَح

 .حیحص هدانسإو ١(. 48 الر 1۸و



 1 الملا ةقص باب : ةالّصلا باك

 :ةعامجلا يف هطرشب ا كردأ اعكار مامإلا كردأ اذإ هنأل يأ

 نإ ٍميِحَّرلا ِنَّمْحَّرلا هللا ي مارق اذإ ] : هلوقل ءاًهنِم َةَلَمْسَبْلاَو

yT Eهاور [ټایآ ىَدْحِإ  

 E نبا هركذو تاق ِهِلاَجَر لک لك دانسإب يطقرادل

 داف نكس ايفل أ ناجا دلا 38 ضنا ا يأ هادو الا

 لدبأ ول امك ٌّمّصألا يف حصت ْمَل ءاظب اداَض َلَدْبأ ْوَلَو ءامهدحأ طقسأ ففح

 ا و رولا وقلما يهتز ويترك رسل عمو يانا اقزخ
 طانم هنأل ءاَهبيِترَت بجو !ُهْمَهْفاَف نيذلا يف ةمجعملا نع ًاضوع ةلمهملا لادلاب

 «فانعتسا الف ًايسان اهكرت نإف ةداتعملا ةرالتلا اهنأل ءاَهَتألاَوُمَو ءزاجعإلاو ةغالبلا

 ضارعإلل الاول َعْطَق ءاليلق ناكولو هوحنو لعادل حيبستك يأ رك َلْذَحَت نإ
 اهوخنو يأ هيلع هجتفو هم ٍهِفاَمِإ ةَءاَرقل هبيمأتك ةالّصلاب َقْلَعَت نإ يتلا رييغتو

 ىلإ د هنأل .حّصألا يف الف «ةوالتل دوجسو ؛باذع وأ ةمحر ةيآ ةءارقل هلاؤسك

 ًاعطق لعجُي ال اهبابسأ ضورع دنع اهب لاغتشالاف اهتحلصمل ةالصلا يف هذه
 كل «نذوملا ا ل 0

 ذإ دري امنإو ةيآلا ددري ماد ام هيلع دري الو :ٍةَّمِتتلا يف لاق 0

 E «ليرطلا توُكشلا «ةالوملا يأ ٌعطقَيَو «تكس
 ريغ ةءارق نأل لكشم هنأ الإ اض أ هتالص لطبت لاقي نأ زاجو :تلقن اهنمو هيواتف

 ٍةَءاَرِقْلا عطف هب دّصق ٌرِسَب اذكو ؛ةالصلا هب لطبت الو اهعطقي اهنالخ يف ةحتافلا

 ال هدحو دصقلا نأل ؛لطبت ال :يناثلاو ءدصقلاو تركسلا عامتجال حّصألا يف

 اعمتجإ اذإ اذكف ريسيلا توكسلا اذكو ءرثؤي

 ُعْبَسَف «نيقلتلا الو فحصم يف رظنلاالو ملعتلا هنكع ل و يأ َةَحِتاَفْلا َلهَج ناق

 َنسَمْحَرلا للا مشب ةءارق بوجو باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف نيطقرادلا هاور ("15)
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 .١7؟ص ١ ج :هنم (75) ثيدحلا :ميحرلا



 ٍةَالصلا ةقيص باب : الملا باك 21 يي لا

 افإو ؛ةبشأ نآرقلاب نآرسقلا نأل ؛ركذلا ىلإ ىلإ لقتني الو اهنع مجري الو يأ «ٍتایآ
 نف يلوم ءاهدب يف هانيعارف ةمئافلا يف يعرم ددعلا اذه نأل تايآ عبس هانبحوأ
 .ةمهفم نوكت د أ ماسلا رع دعا قافلي نأ ةيونلا ألما «اهس رخ
 هظفب َعَم ةَقرفتملا ُزاَوَج ألا يئ يأ ؛صرُم مالا :تلَق
 رسألل ركب ىتأ ةفرفتملا ةيل وم لا امر دق نال

 .ركذلا نم ءيش نيعتي ال هنأ :مُمصألاو س

 لدسبلا ناك ءارس يأ «ٌحّصألا يف ٍةَحَ افلا نش لدا فرز نعش ةوخ ذو
 نوسم و سمو ةئام ةحتافلا فورحو «اهتايآ آ نع صقنلا زوجيال امك ًاركذ وأ انآ

 نل الإ ةلمسبلاب افرح

5 5 
 هلل او ةّيلاَوتُم هِظفح

 ةو يذمزلا هب رخ ًاامك هب

 :يناشلاو ءافرح ديرتو ًافرح صقنت اهنإف كلام أرق وأ مغدأ

 حالا رذَق فقو ايش نسحب مل اف لوط موي نع ربصق موي يفكي امك زوج

 .رخآلا يقب امهدحأ | تاف اذإَف ؛ةءارقو مايق ةردقلا ١ دنع همزلي ناك هنأل

 قر رن

 اهضعب نأل ,ةحنافلاب نيمأتلا سصتحناو ٩ع ابنالل نيمآ ۾ ةحتافلا بقع نسيو

 جراف ] : هللا لوسي لاق يوم ۽ لحّرلا يح يف ميار ر نأ ةعافر نع © ٣
 شب نأ اننا ؛يِمْلَعَو ينرا :كِلذ ريعآ ین ا لصق مل كنإف لصف
 ١ ا | كَم امك صوف قالّصلا ىلإ تْمَق تمق اذِإ د لجأ ] 1 :َلاَقَم طار بيع
 ور ., ُهّلَلَهَو هَرْيَكَو للا دَمخاف الإو ؛ ارفاق نار كم ناک نإف بار دھشت
 0 ثيدحلا :ةالسصلا فصو يف ء واحب اه : ةالصلا باربأ :عماجلا يف يذمرلا

 .نسح ثيدح ةعافر ثيدح ٠ :لاقو

 ال ينإ :لاقم ل بلا ىلإ لر ء ماحب :لاق ؛ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح هدب ©
 شا ن ْناَحِبَس حس لق 1 .لاق نب يقر ام ينم ايش نارق ان دعا ذأ عقيسأ

 ثيدحلا .[ هللاب الإ هر الو لح الو ؛ رک لاو اإ هل الو بل ُدّمَحْلاَو
 نم ءيمجعألاو يملا ؛ ئرصي ام باب : ةالملا بانك :نتسلا ل دواد وبأ هاور
 نم ئ زج ام :ةالصلا باتك :نتسلا ٤ يئاستلاو (ATTY ثيدحلا :ةءارقلا
 ١ 45ص ۲ ج :ةءارقلا نسحي ال نمل ةءارقلا

 َيَفاَو ْنَم هنا ١ ًاونمأف ماَمإلا نم م اذإ ] :لاق ويلا نأ ؛دظ ةريره يبأ ثيدحلا )۳۷١(
>> 



 1۹4 الملا ةفيم باب : الملا باك

 انیورو :تاقوألا لئاضف باتك يف يقهيبلا لاق «هتباجإ هللا لأسي نأ بحتساف ءاعد

 3 هم ماماو ك مو تاو رحم هير «

 ءاّهنع ارلضو اهل انيده يتلا ِةلْبِقلا ىلع درهيلا انَدَّسَح ] اعوفرم ةشئاع ثيدح نم
 ر رر 01 لس م 2
 روحو .دملاب ميلا ةقيفح ” [ َنيِمآ مامإلا ناش وق ىو وقتما ىلع

 يهو ؛ ؛ابجتلسا يب يبغي «لْصِف مسا :نيمآو ءاضيأ دي ديدشتلاو ةلامإلاو تلك

 ا هلع فو نإ ل يلا ی س

 يف مومأملا يأ ءهب ٌرَهْجَيَو هنيمأتل ال هتءارفل نوي هنأل ِهِماَمإ نيات ْعَه نويو
 مامإلاو درفنملا امأ ءاكذألا رئاسك وب ٌريسُي :يناثلاو «همامإك ءرَهظألا يف ف ؛ةيرهجلا

 بحاص لاق «ةءارقلاك مهعيمج اهيف رسي ةيرسلاو «هيف فالخب دتعيالو ءاعطق نارهجيف

 «نيمآ هلوق :هبامإ فلخ مومأللا اهب رهجي لاصخ عبرأ :انباحصأ ءامدق نم لاصخلا

 همامإ ىلع حتف اذإ كلذكو حيرازتلا يف كلذكو «حبصلا ةالص يف تونقلا اذكو

 هرو و هدب

 اهيلع ا همدق اذإ مَع (َدْعَي) هلوقب زرتحاو «عابتالل ءةَحَيالا َدْعُب ةروُس نسو

 هتالص لطبت ال انلقو ةحتافلا ررك ولو .صوصنملا بهذلا ىلع بسحت ال ةروسلا نإف

 ةروسلا دييقت يغبي ناكف بذهملا حرش يف هركذ امك ةروسلا نع ةيناثلا بسحت مل

 .ةحتافلا ريغ اهنوكب

 رَهْظَألا يف «برغملا نم ِةَئلاثلا اذكو دبع ابرلا نم يأ ةعبارلاو لالا يف لإ

 باكل أي نيل يف رها يف ا وسرد 0

 ر ور
 ثیدحل امهيف نسي : يناثلاو "' قفتم [باتكلا ماب نين | يفو نيئروسو

 باتك :حيحصلا يت يراخبلا هاور .[ وذ نم مدمن ام هل رفع ءدَكبَاَمْلا نیما نیما
 ؛نْيِمآ ْمَكْدَحَأ َلاَق اذإ ] ظفلبو YA) ) ثيدحلا :نيمأتلاب مامإلا رهج باب :ناذألا

 نم مدقت اَم هل رع ؛ىرتعألا اًمهاَدْحِ تم تقفاوق . .نيِمآ ءاَمّسلا يف ةٌكيالَمْلا تاو

 .(۷۸۲) ثيدحلاو (/45) ثيدحلا :نيمأتلا لضف باي «[وبنَذ

 )۲٤۹٥(. ثيدحلا :نيمأتلا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۷۲)

 :رباقكلا ةحتافب ِنْييرخُألا يف ارقي باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور 2

<< 



 ٍةالّصلا ةَقص باب : ةالصلا باك ۰

 . لسم هج رخخأ كلذ ف دیعس يبأ

 نم هتالص رلخت المل ملغ أ هل او صنلاىَلَع اًمهيف اَهَأَرَق امھب قس نإف :تلَق

 ,"" ”'هنسحو يذمرتلا هجرخأ امك هنع يهنلل ؛ يشب لب وُ ةَووُس الو تروس
 مل ثيحب َدْعَب ناف آلا .هَل اوُعوتْساف نارا ئرق ادار :ىلاعت لاق دقو

 «عماسلل توكسلا نأل حصألا يف ارق ةّيريم تناكوأ هزيم ال اتوص عمسوأ عمسي

 اهقحلي ةيرهجلاب رارسإلاو ؛دعبلاك ْمّمَّصلاَو ءفلاسلا يهنلا قالطإل أرقيال :يناثلاو

 .بذهملا حرش يف هب مزج امك ةّيرسلاب

 برغمللو ةطاَسْوأ ءاَشِعلاَو ٍرصَمْللَو ءِلصَفُمْلا لاوط ٍرُْطلاَو نصل نسو
 يبأ نع راسي نب نايس نع نابح نبا هححصو يئاسنلاو دمحأ ىور امل ةُراَصِق

 يِف ناك ُماَمإلا نآلف ْنِم كلي هللا لوُسَرب الص ةع الجر تار ام :َلاَق َةَرْيَرُه

 ؛ةيآلا اسو ] ؛هيفو (الالؤو ۷۲۷۸و ۲٦۷و الهؤ) ثيدحلا هفارطأو (/ا/5) ثيدحلا

 اَذَكَمَر ءِرْصَمْلا يف اَذَكَهَو ياا ةَمْكَرلا يف لوي ال ام ىَلوألا ٍةَعْكَرلا يف ُلَرَطُيَ
 :رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .[ حملا يف

 .(4 51/١ 54) ثيدحلا

 يف هلا الص يف أرَ ناک هلي هلل | لوس تإ ] :لاق هک يردخلا ديعس يبأ نع )۳۷٤(

 ةَرْظَع سمح ٌرْدَق نرالا يفد ب ينال رق ومكر لک يف يلدا تمر
 ٍَءاَرَق َرْذَق ِةَعْكَر لك يف وألا نَا يف علا يف لَو فلن :لاَق أ ديا

 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ َكِلَذ فطن َرْدَ 5 نييرخألا يف ةو ةا ٌةَرشَع سمح
 .(۷٣٠/١٥٤و )١55 ثيدحلا :ةالصلا

 ِهْيَلَع تلف ؛حبملا هلو للا ُلوُسَر ىَلَص :َلاَق كف تالا ن ةد نع ثيدحلا (۳۷۰)
 َلوُسَر اي :انلف :لاق [ ؟ْةُكِماَمإ ارو نورك مکار ين ] :َلاَق فرصا ال ارق
 [ اهب أرقي مل ن ةا ال لإ ؛نآرُقلا ماب ا ولطف الف ] :َلاَف يل او يب یا
 ثيدحلا :مامإلا فل ةءارقلا يف باب :ةالصلا باوبأ باتك :عماجلا يف يذمزلا هاور

 .نسح ثيدح ,ةدابع ثيدح :لاقو )۳١١(.

 .«َوُمَحْرن ْمُكَلَعَل ارتيعنأو هَل اوُعيَتساَف نارا ئرق اًذإَوظ : 7١: 5 / فارعألا ا



 1 ةَالّصلا ةفص با : ةالَصلا باك

 فقحيو ربا َّنِم نْيتكوألا ليطُب َناَكَف ملح تلصق :ُناَمْيأُس لاق ةنيِدَمْلا

 نِي نيل يف ذا لصَفُمْلا راصقب برملا َنِم نيكولا يف د ارقي نيرا
 ؛تارجحلا هلوأ لصفلاو "لصقل لاوطب ةاَدعْلا يف 9 لّصَفُمْلا ٍطّسَوب ءاَشِعْلا

 :َلاَق هنأ يعفاشلا نع يذمرلا ىكحو ؛حرشلا يف ةروكذم ىرحأ لاوقأ ةعست هيفو

 لب سالَسْرُمْلاَو ِروُطلا :َوْحَن لاَرَطلا ٍرَوُسلاب برملا يف ارقي نأ ةر ذل
 مال: ىلوألا يف ةع حمو اضبأ ةنسلا حرش يف يرغبلا هاكحر أ
 موي ارقي ناك هي هنأل امهلامكب يأ :4...ىتأ له : يناثلا يفر 4...ٌليزنت
 . "يلع قفتم ءامهب ةعمجلا

 دق يِبَحنَي نأ «مئاقلا قح يف يأ هلك ,عامجإلاب :غوكرلا :سماخلا ©

 عم سانخنإلاب ال ءانحنالاب اذهو ءامهيلع امهعضو دارأ ول يأ یتبکر هیحار غو

 هلوقل ةنينأمطب ءفكلا ةحارلاو ًاعركر ىمسي ال كلذ نودب هنأل «هتقلخ لادتعا

 'اصقني تي 1 «"* لع قفتم [اعکار يمت ىتَح کرا 2 هتالص ءيسملل يي

 ؟ ج برغملا يف ةءارقلا باب :نتسلا يف يئاسنلاو ٠١. ٠ص ؟ج :دمحأ مامإلا دنسم (۳۷۷)

 :لصفملا راصق ىلع رصتقي نأ ةحابإلا ركذ باب :ناسحإلا يف نابح نياو ١. 17ص

 .حيحص هدانسإو (1854) ثيدحلا

 برملا ٍةالَص يف ارقي نأ رک هنأ أ :كلاَم ْنَع َرِكْذَو :ييؤاشلا لاَ :لاق يذمرلا لقت (۳۷۸)

 بِحَتْسَأ لب كلذ هك ال :يِعقاَشلا لاق :تآلَسْرُمْلاَو روُطلا وح د ؛لاّوطلا وسلا

 باوبأ :يذمرتلل حيحصلا عماسلا :رظني .برْغَمْلا الص يف رّوُسلا واهب ارتي ذأ

 .7١١ص ۲ ج :(۳۰۸) ثيدحلا :ةالصلا

 :ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي ام باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (۳۷۹)

 ثيدحلا :ةدجسلا ليزنت ةدجس باب :نآرقلا دوجس باتكو )۸۹١(. ثيدحلا

 ثيدحلا :ةعمجلا يف أرقي ام باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )30١748(.
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 )۳۸٠١( ثيدحلا :ةءارقلا بوجو باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )۷٥۷(:

 َملَّسف ؛ىلصف لحجر لخدف ؛َدِجْسسَملا لحد دقي هللا َلوُسَر نإ :لاق هن ةريره يبأ نع

<< 



 ةالصلا ةفص باب : ةالّصلا باك ۲

 الا مدل

 ولف هري هب ُدٌصَقَي الَو ؛ةنينأمطلا ماقم يوه لا ةدايز موقي الو يأ ووه نع ةقفر

 هيو وست ُهَلَمْكَأَو ءفراص ريغ هدصق ّنأل يفي مل اعوکُ) ُهلَعجف ٍةوالبل یوه

 يأ يقاس بنو ؛ "7 ملسم هجرخأ امك عابتالل ةحيفصك يأ هقْنْعَو ِهِرْهَط

 عابتالل هِعِباصَأ قرف هيدي هِيَبَكَر خاو «نوعأ هنأل هيتبكر يئثي الو وقحلا ىلإ

 هيدي فريو هيو ءاذلا يف ٌُريَكيَو .تاهجلا فرشأ اهنأل َقَلُبِقْلِل ءنرعأ هنألو

 يف يدرواملا لاق ءكلذ لك يف عابتالل « ييظعلا يب ناَحْبْس :لوَقَيَو هماَرْخ ِك

 امك عابتالل ءال ۸ ںی حص هنإف تارم عبس هلمكأو ةرم هاندأو :عانقإلا

 اذإ الإ موقلا ىلع ًافيفخت ةئالثلا ىلع يأ ماَمإلا ديزي الو :"*”دواد وبأ هجرحأ

 مك «ىّلَص اَمَك يَلَصُي حرف لص ْمَل َكْنإَف لصق عجزا ] :َلاَقو دَر يي يلا ىلع
 لاو :َلاَقَف (ثال) [ لص ْمَل كنِإَف لصف عحزا] :َلاَقَف 4 ئبنلا ىلع ملف َءاَج
 ام أرق مث يكف الملا ىلإ تم اَِإ ] :َلاَقق ؟ يبلع ربع نخ ام قحاب كلَ

 من اباق لفت ىح عا من عكار نمط ىتح عكر من 7 «نآرقلا َنِم َكَعَم رس
 َكِبَالَصض يف كلذ ْلَمْفاَو سلاح نمط ىتح عفر من ؛ادجاَس ّنِيَمْطَت ىَتَح دُجْسا

 :لاقف در نم باب :ناذتتسالا باتك[ ًامِئاَق يوتسَن ىتح فرا مث :ظفل نو [ اًهْلُك
 بورجو باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(575) ثيدحلا :مالسلا كيلع

 ٠ .(© 91/4 ه) ثیدحلا :ةحتافلا ةءارق

 ملو ةأر صلع مل عكر اذإ نار ] :ةشئاع تلاق ب لوسرلا عوكر ةفص یف (۳۸۱)

 ةفص عمجي ام باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [كلذ َنْيب ْنِكَلَو «بوَصُي
 ىلإ هسأر لزنُي وأ ضفخبي :ةبوصيو ؛عفري :صيخشي )٤۹۸/۲٠١( ثيدحلا :ةالصلا

 .لفسألا

 :ةالصلا ةفص باب :ةالصلا باتك :يدرواملا دّمَحُم نب يلع نسحلا يبأل عانقإلا (787)

 .رضخ دَّمَحُم رضخ قيقحت :۳۹ص

 عكر 1:21 لوسر لاذ :لاق هدوعسم نب هلل ادبع نع هلل ادبع نب نوع ثیدحل(۳۸۳)

 لملف َدَجَس اَذإَو .ُهانذأ كَِذَو ؛ «ميَِمْلا ير َناَحْبْس :ٍتارم تالت للف مكد

 باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ُهاَنْذَأ َكِلْذَو نالت ىلغألا ير َناَحْبْس

 هلل ادبع كردي م نوع :لسرم اذه :لاقو.(885)ثيدحلا :دوجسلاو عوكر لا رادقم



 ةالُملا ةّقص باب : ةالملا باتك

 تشلسأ كلو تنَمآ كبو تفكر كل مُلا ] :ُدِرْفُمْل ُديِزَيَو ءاوضرو اورصخن
 :عابتالل [يِمَدَق هب تلقتسا امو يِبصَعَو يِمْطَعَو يخخُمَو يِرَصَبو يمنس كل عشخ
 ل يِمَدَق هب تلقا اَمَو] :نابح نبا داز «يبصعو هلوق ىلإ ملسم هجرحأ امك

 89[ يلع سر
 يف حيبستلا بجي ملو «سولحلا يف دهشتلاو «مايقلا يف ةءارقلا تبحو امن ةي

 اهنع ازيمتيل امهيف بحروف ةداعلاب سبتلي دوعقلاو مايقلا نأل ؛دوجسلاو عوكرلا

 .دوجسلاو عوکر لا فاللخي

 ةصقل عوكرلا لبق اهيلع ناك ىلا ةلاحلا ىلع يأ ءامُئاَق ٌلاَدِعغالا :سٍداسلا ©

 ةمتتلا يف هاكح ءاهيف لادتعالا بجي ال هنأ هجو ةلفانلا يفو ؛اهيلع قفتملا هتالص عوسملا

 ةلفانلا يف ءامبإلا زاوج ىلع هانبو نيتدجسلا نيب ةسلجلا يق هيواتف يف لافقلا هارحأو

 نكر هنأل ءَاسْيَمْطُم «فلس امك < «عنملا ححص هريغو «زاوحلا ححصو «ةردقلا عم

 .فكَي ْمَل ءيَش نم اعز عفر لَ ءفراص هنأل كرْيَغ هب يصفي لَو مايقلاك
٠ 

 سلا جما م سا شما عل

 اف هديح ْنَمِ هللا عبس :الئاَق سار عفر ءاَدُبا ْعَم هيدي عفر نسي

 ْنِم تنش اَم َءْلِمَو ضْرألا َءْلِمَو تاَوَمَّسلا َءْلِم ُدْمَحْلا كَل ابر :لاق بصتنا

 دبع كُل اكو ُدَْعْلا لاق اَم ُقَحَأ ٍدْجَمْلاَو ءالا َلْهَأ :ُدرَْنُمْلا ُديِزَيَو .ُدْعَب ءيَش

 3 2 عنب , يطعم 2و 2 ابتالل دلا كنم ّدَجْلا اذ عَ الو تْعََم امل ّىِطْعُم الو تِيَطغَأ اَمِل َعِناَم ال
 ص هنإف هلك كلذ يف

 لار اَم ُمالَّسلاَو ةآلّصلا هيلع ةنأل حبلا ةا لاَدتْغا يف تودقلا ُنَسْبَو

(TASثيذحلا :ليللا ةالص ل ءاعدلا باب :نيرفاسملا ةالص باتک :حيحصلا ق ملسم ةاور  

 ةحابإلا ركذ :ةالصلا ةفص باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلاو )۷/۲١١(.

 .1 78ص ۲ ج :(۱۸۹۸) ثيدحلا :هئراب ىلإ اهلك ءايشألا ضوفي نأ ءرملل

 اذإ لوقي ام باب :ةالصلا باتك :ىقوأ يبأ نبا نع حيحصلا يف هظافلأب ملسم هاور )۳۸١(

 .(1757/؟05) ثيدحلا :ع وکر لا نم هسأر عفر



fةالّصلا ةفيم باب : ةالصلا باتك  

 نبا هلاق امك ظافحلا نم دحاو ريغ هححص اند راف ىتح ٍرْجَقْلا يف تتقي

 مهلا :َوُهَو ©" ظفحاو رثكأ عوكرلا دعب تونقلا ةاورو :يقهيبلا لاق «حالصلا

 سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هحرحأ امك ورخآ ىلإ ...تْيَدَه نميف ينيلطا

 فنصملا مالك رهاظو «*"رتولا تونق يف هنكل نسحلا ثيدح نم يذمزتلا هنسحو

 ىح ٍرْجَْفْلا يف تقي كي هللا ُلوُسَر َلاَر ام ] :لاق هه كلام نب سنأ ثيدحل © )۳۸١(
 ۲ ج :نئسلا يف يطقرادلاو . ۲١١ص ”ج :دنسملا يف دمحأ هاور (اّيندلا فراق

 اذهبو «فيعض اهبلاغ ىرحأ ظافلأب قرط نم ءاحو .(١٠و 4) ثيدحلا :4# ص
 دئاوزلا عمجم .توقوثوم هلاجرو هوحتب رازبلاو دمحأ هاور :يمديملا لاق ظفللا

 .۱۳۹ص ۲ج :دئارفلا عبنمو

 لصأ كري مل هنأ ىلع ليلدلا باب :ةالصلا باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا رظني (©

 مهئامسأب نيرخآ موق ىلع وأ موقل ءاعدلا كرت امنإ «حبصلا ةالص يف تونقلا

 اذه :هللادبع ويأ لاق :لاقو «(۱۳۸۹) ثيدحلاو «(۳۱۸۸) ثيدحلا .مهلئابقو

 .ةتاور قب هد حيحص دانسإ

 :ةالصلا ةفص باربأ عامج :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هحرخأ @ (۳۸۷)

 :لاق مث ءدانسإلا ةدوجم ترسقلا ف ثيدحلل هجيرخت رعشأو )۳۲۲١( ثيدحلا

 .رنولا تردقو حبلا هال تونقل حنو ءاَعدلا اذه ةي ّنأ هلك اذهب حص

 يل حالصلا نبا لوق رظنيو .ركفلا راد ةعبط .57ص ٣ ج :ىربكلا ننسلا :رظني
 دائسإلا ةهحج نم هيف فالخلا عمو دقلو ١ ص٤ ٠١. ج :نقلملا نبال جاتحما ةفحت

 .هلاح نع فشكلا ىلإ جاتحي زمره نب نمرلادبعو :رجح نبا لاق ذإ زمره نباب
 ج :ريبحلا صيخلت رظني :ىرقأ لوألاو :يتأيس يذلا نسحلا ثيدح نع لاق مث

 .٤٣۲ص ۱

 لب هللا لوسر ئيملع :لاق ؛امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع ثيدحلا امأ @

 «َتْيَفاَع ْنَميِف يِنِفاَعَو «(َتْيَدَه نيف يردها ّمّهَللا ] :رتولا يف نهرقأ تاملك

 يِضْقت كنو تي اَم رش ينقو تبعا اًميف يب كراو ؟تْيلوَت نيف يلون
 يذمولا هاور [ تيتو ار تكر ات تاو نم لذ ل هاو ؛كِبلَع ىق الو
 :لاقو (4514) ثيدحلا :رتولا يف تونقلا ءاج ام باب السلا باوبأ :عماجلا يف

 .نسح ثيدح اذه



 6 ةالصلا ةفص باب : ةالصلا باتك

 دهشي ام يعفاشلا نع بيذهتلا يثو «هلامكب لادتعالا ركذ بقع تونقلاب يتأي هنأ

 لوطي العل ءدمحلا كل انبر :هلوق ىلع ديزي ال هنأ رصتحملا ةرابع رهاظ نكل «هل

 ظفلب سابع نبا ثيدح نم هاور يقهيبلا نأل ءْمُجْلا ظل ُماَمِلاَو «لادتعالا

 نإف .ْمُهَنوُد ورعد سفن صخب امو دبع موي آل ] :ي لاقو ديج دانسإب عمجلا

 كلذ مومع ثيدحلا اذه ىضتقمو "”*”هنسحو يذمزلا هاور [رهناح دقف َكِلَذَلَعَف

 ءاعد يف هفلاح مث ؛رذنملا نبا هلقن امك يعفاشلا صن هيلعو ةالصلا ةيعدأ رئاس ف

 نيب لوقي نأ لوألا ثيدحلا ىضتنمو «هيواتف يف لافقلا هلاق اذكو «حاتفتسالا

 ءاعد ثيدحل سأب الف يِ ْرِفْعا :لاق نإف ءاَنْمَحْراَو ال رفع ّمُهّللا :نيتدجسلا

 ءاعدلاب نوتأي لكلا نأ هريغ نيبو تونقلا نيب قرفلا يف لاقي دقو :تلق .حاتفتسالا

 .تونقلا فالخغع

 هِرِخآ يف َمْلَسَو ِهْيَلَع هلا ىَلَص هللا لوُسَر ىَلَعٍةالّصلا نس ُحيِحّملاَو

 :لاق ثيح يلوتملا طلغو ©" *”نسحلا ثيدح يف رتولا تونق يف يئاسنلا يف اهتوبثل

 هسفن مامإلا ّصخي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلا هاور (۳۸۸)

 يل سابع نبا ظفلو .4هك نابوث ثيدح نم .نسح :لاقو )۳١۷( ثيدحلا :ءاعدلاب

 نئسلا يف يقهيبلا دنع امك قباسلا قيلعتلا يف مدقت دقو ع اده ّمُهْللا] :ءاعدلا

 .(۳۲۲۵) ثيدحلا :ىربكلا

 ءَلُؤَم هي هللا لوسَر يِبَمْلَع :لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا ثيدحل @ (۳۸۹)
 ىلَصَو ؛َتُيَلاَعَتَو ابر تكر امت ....يِندها للا :لق ] :َلاَق ءرثولا يف ِتاَمِلَكْلا

 يف ءاعدلا باب :ليللا مايق باتك :ننسلا ين يئاسنلا هاور [ ِِّمَحُم يلا ىَلَع هلل

 .حيحص هدانسإو .؟ 46ص ۳ ج :رتولا

 لإ :لاقف «لیربج يناتآ ] :لاق يلي يبنلا نأ :هلف يردنلا ديعس يبأ ثيدحل مث (©

 تكد اإ :َلاَق امل هل ا:لاق ؟َكَرْكِذ لل ْتْعَقَر فيك :َكل لومي كرو ير

 نع رابخألا ركذ باب:حيحصلا بيترتي ناسحإلا يف نابح نبا هاور [يِعَم تكد

 :ريسفتلا ف يربطلا ريرج نبا هاورو (۳۳۷۳) ثيدحلا :معنملل معنلا دادعت ةحابإ

 ير نإ :لاقف ليِرْبح يناتأ] :ظفلب (۲۹۰۹۸) ثيدحلا :4 ةيآ :حرشلا ةروس

>> 



 ٍةالّصلا ةفيص باب : ٍةَالّصلا بانك ۳٦

 لقن هنأل «هتالص تلطب اهلعف نإف ءزوجي ال :يناثلاو ةنسلا اهب درت مل ةالصلا نإ

 .ًادج هاو هجولا اذهو «هريغ ىلإ انكر

 رئاس ىلع اسايق ءال :يناثلاو "5 ”يقهيبلا هجرحأ امك عابتالل ءِْيَدَي عفرو

 فلسلا نع هيف ظفحأ تسل :يقهيبلا لاق ُهَهْجَو ٌحَّسْمَي الو «ةالصلا يف ةيعدألا

 هب ُرَهْجَي َماَمإلا أَو «'تونفلاب ديقم ال قلطم هاو ثيدحل معن :يناثلاو ءاعيش

 ؛يدرواملا هب حرص امك ةءارقلا رهج نود نكل © "'”يراخبلا هجرحأ امك عابتالل

 ترِكْذ تكد اًذإ :َلاَق ! ُمّلْغَأ هللا :َلاَق ؟كَرْكِذ كل تغفر فک :ُلوْقَي كرو
 .حيحص هدانسإو [ يعم

 َلِوُسَر ثأر قل :سنأ يل َلاَقَف :َلاَق مهلتقو ءاَرقْلا ضي ف كلام نب سنأ نع © )۳۹٠(
 هاور .ْمُهوُلَتق سيلا يِنَْي هيلع وعذب هدي مقر ادعا ىلص املك د هللا

 ثيدحلا :ةالصلا ةفص باوبأ عامج :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 لاق :نازيملا ناسل يف هنع رجح نبا لاق ؛يركسلا رقص نب يلع هيفو .(۳۲۲۹)

 0 :يرقلاب سي قالا

 0 و واو يااا

 . ۱۳۷ص ۳ ج

 3 1 :لاق ي هللا َلوْسَر أ :سابع ني هل ادبع ييئدح ؛يظرقلا بعك نب دمحم نع (۳۹۱)

 هللا | اولس ءرانلا يِ ٌرَظَني امنإَف هنذإ ريغب هيأ باك يف رفت نم ٍ؛َرُدُجْلا ارتست

 وبأ أ لاق [ ْمُكَهوُحُو اهب وساق مغر اذإَف ءاهرُهُظب هوست الو ؛مُكْفْكَأ نوطُي

 اذهو «ةيهاو اهلك بعك نب دمحم نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور :دواد

 ثيدحلا :ةالصلا باتك :دواد يبأ سس : :رظني .اضيأ فيعض رهو ءاهلتمأ قيرطلا

.)١ fA) 

 وعدي وأ بح ىلع َرْعْدَي نأ دارا اإ ناک هي هللا َلوُسَر ّنَأ]] هك ةريره يبأ ثيدح (۳۹۲)
 كَل ار مُلا :ُهَدِمَح ْنَمِل هللا عِمَس َلاَق اذِإ ؛لاَق اَميرَف «ع وکلا َدْعَب تنق هِدَحَأل

 ذدشا ّمُهَّللا ءةعيبَر يبأ نب شايَعَو ماه َنْب ةَمَلَسَو ديِلوْلل نب َديلَولا جنا مهلا :ُدْمَحْلا
 يف يراحبلا هاور [ َكلِذب ٌرَهجَي .فُسوُي ينك نييس اًهَلَمْحاَر ءرضُم ىلع كتاطو

> 



 باپ ةالملا ةقيم باب : ٍةألّصلا أباتك

 رمو ةنأو ءاعطق ريسيف درفنملا امأ «ةالصلا يف ةعورشملا ةيعدالا رئاسك ءال :يناثلاو

 «يدرواملا هلاق مامإلا رهح نود نكل تكسي وأ ي أ نالا ٌلوُقَيَو ءاَعُدلِ ُموُمَأَمْلا

 قياي ال ركذو ءانث وهف يقابلا امأو الا هححص امك عابتاللف نيمأتلا امأ

 يف هقفاوي هنأ :ثلانلاو «لكلا يف نمؤي هنأ :يناثلاو «هتقفاوم بحتساف نيمأتلا هيف

 ةلاحلاو هل ةروسلا ةءارق يف ناهجولا امه تق ُهْعَمْسَي ْمَل نِإف «ةذاعتسالاك لكلا

 .ُهْمَهَفَي لو ادرج ًاتوص عمس ول اذكو :ْتَلُق .هذه

 سا چ ۰ e را و لم

 يف ةنرعم رغب ثيداحأل ,ةلزانلل تابرتكملا رئاس يف تودقلا ٌعَّرْشَيَو

 اذهو تودقلا كرت مسلو ةالّمصلا هلع هنأل ٍروُهْشَمْلا ىَلَع اقَلَطُم آل ,حيحصلا

 ةنسلل ذبانم وهو ءاقلطم ال:ثلاثلاو ءاقلطم عرشي :يناثلاو ءاهقرشل حبصلا فالخب

 ركاب حرحو «بابحتسالا ف ف فنصملا لاقو «يعفارل رلا هلاق زاوجلا يف فالخلاو

 .ءاقستسالاو ديعلاك اهريغ تابوتكملا

 ل ميم م ممن اهل ع نسق ف كول ع عم ماع
 هنأل ةالّصم هتهبج ضعب ةرشابم ةلقأو «عاصجإلاب ةوجسلا :عباسلا ©

 نأل ةيصانلا ىلع هتابن فالخب هتهبج ىلع رعشلا تابن رضي الو 2 '”ادوجس ىمسي

 راج هب لصتُمىَلَع َدَجَس نإ ءهيواتف يف يرغبلا هلاق ؛هترشب لثم ةهبجلا ىلع تبن ام
 رَّرَحُمْلا يف هلثم امك ©'©ليوطلا همكو هليذ فرطك يأ کر حب ُككَرَحَعَي مل نإ ما ا ما#

 )٠١٠١١(. ثيدحلا :۳ ةروس :ريسفتلا باتك :حيحصلا

 رهظلا يف عبا ايش كي هلل ُلوُسَر تنق ] :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۹۳)

 ؛َدِيَح نل هلا عبس لَ اإ الص لك ريد يف لاو ءاشلاو سِرفَمْلاَو ٍرْصمْلاَ

 شویو ةّيَصْعَو َناَوْكْذَر ٍلْعِرىَلَع ٍميِلَس يني نِم يح ىَلَع وعذب ةريعآلا َةَعْكَرلا ىَلَص
 :لاقو ١( 57/87 0) ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور [ ُهَفْلَخ ْنَم

 .يهذلا هقفاوو ,.ظفللا اذهب دهب هاحرخي مو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ملف َءاَضْمَرلا يِف َةالّصلا ل للا لوُسَر ىلإ انْوُكَش ] :لاف ترألا نب بابح ثيدحل (۳۹ )٤

 .(519/185) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم ه هاور [ انكَشي

 ْمَل اَذِإَف رحل ود يف خي هللا لوُسَر عم يّلَصم انك ] :لاق كلام نب سنأ ثيدحل (۲۹۵)
>> 



 ةالثملا ةفِص باب : ةالصلا باك ۰۸

 زوجي ال هتكرحب كرحتي يذلا لصتملاو ءاعطق زوجيف لصفنملا امأ ءلصتملاك هنأل

 يق بذهملا حرش يف هلاق امك «زاج هيلع دجسف هوحنو ًادوع هديب ناك ولو ءاعطق

 .فحصملا قرو بيلقت ىلع مالكلا

 اهعضو بحو ول هنأل ءِرَهظألا يف هيمَدقو هيك . كرو هدي عضو بجي الو

 هلرقل ُمّلْعَأ هل او ُهبوُجُو ُرّهْظَأْلا :ْتْلُق .ةهبحلاك زجعلا دنع اهب ءامبإلا بحول

 نيدو هنأ ىلإ ودي راشو ٍةَهْبَحْلا ىَلَع مْ ٍةَعَِس ةع ۴ ىلع َدْجْسَأ نَا | تری ]

 .هحيح رت ىلإ مألا يف راشأو "هيلع قفتم [ نْيَمَدَقْلا فاَرطَأَو نيتك رلاو

 لق ُةَدجْسَم لابو ءاهيلع ىفنملا هتالص ءيسملا ةصقل شم طر نَا بجو

 [ ًارقن رفت الو ؛كتهبج كمف تدَجَس اذار :لئاّسلا فِ لَ هلوقل هار

 ءاهرسكو ميجا حتفب ُدَجْلسَمْلا ؛لصحيو ُبيِصُي انعم لاني و (2" "7نابح نبا هاور

 ي ملسم ها هاور [ ِهْيَلَع دَحَسَف هبوب طَسْب ضرألا نِ ُهَتَهَْح َنكَمُي ذ أ انم حا عطتني
 .(170/191) ثيدحلا :ميحصلا

 (١8؟) ثيدحلا :فنألاىلع دوجسلا باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يرابلا هاور (”97)

 ءاضعأ باب :ةالصلا باتك:حيحصلا يف ملسمو .[ َرعّشلاَو باتل تيكن ًالو] :هيفو
 )٤۹٠/۲٤٠١(. ثيدحلا :دوجسلا

 ضعب فصو ركذ :ةالصلا ةفص باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا (© (۳۹۷)

 ,ليرط ثيدح نم ءرح )۱۸۸٤( ثيدحلا :يلصملل عوكرلاو درجسلا

 يف يرذنملا ضب دقو :لاقو ءًاضيأ يناربطلا ىلإ صيخلتلا يف رجح نبا هازع ©
 فرعي ال :يوونلا لاقو ءبذهملا ثيداحأ جيرخت يف ثيدحلا اذه ىلع همالك

 مقرلا :۲۹۸ص ١ ج :ريبخلا صيخلت .هإ .فيعضلا لصف يف ةصالخلا يف هركذو

 .هيف للعل فيعض هدانسإ ثيدحلاو .(45)

 يبنلا لجر لأس :لوقي امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحب لدتسي نأ ىلوألار ©
 ينعي [ كيدي َعباَصَأ ْلْلَح ] :ي هللا لوسر هل لاقف ةالصلا رمأ نم ءيش نع هل

 ىح َكِيَنْبكُر ىَلَع كيدي ْمْضَق َتْمَكَر اَذإ ] :هل لاق اهيف تاكو ؛ءوضولا غابسإ
 دجت ىح ضرألا َنِم َكَتهْبَج ْنِكْنأَف تْدَحَس اذإ ] :ةرم يمشاهلا لاقو [ ّنِيَمْطَت

<< 



 ةالُصلا ةقص باب : ةالصلا باتيك

 .ٌلعاف لقتلاو بوصنم انه ُدَجْسَمْلاَو

 بجو ِهِهْجَوِل طقس ْوَلَف «هنم عفرلاو عوكرلا يف قبس امل وريل يوي ال نو
 دحاو دحري ملو لعف وأ ةين نم دب ال هنأل هنم دجسيل يأ ؛لادتْغالا ىلإ ُدْوَعْلا

 اد وبأ هجرخأ امك ؛عابتالل «ّحّصألا يف ِهيِلاَعَأ ىَلَع ُهُلِفاَسَأ عفر أَو ءامهنم

 امأو ؛هيلاعأو هلفاسأ يوتست نأ زوجي :يناثلاو :©**نابح نبا هححصو يئاسنلاو

 ىلع بكأ ول امك «دوجسلا مسا مدعل ءاعطق حصي الف ىلعأ هيلاعأ تناك اذإ

 أ نيلجرلا دودم الإ دوجسلا هنكمي ال ةلع هب ناك نإ معن يلج ّدَمَو ههحو

 .بذهملا حرش يف هرقأو يلوتملا هركذ

 انه ديلاب دارملاو ا

 دريو ءانآلث ' ىلغألا ّيِبَر احبس :لوقیو اہلل ةفنأو ُهَتهْبَج مث ,فكلا

 نأ عم ديح هدانسإو ۲۸۷ص ١ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور [ ضْرألا َّمْجَح

 اذهلو .طلتخي نأ لبق هنم عم ىسوم نب ةبقع نأ الإ ةَ ىلْوَم اص هيف
 يل يذمرتلاو ٠١( 5ص ا تح

 )٤٤١(. ثيدحلا :هجام نبا ننس ييو .(۳۹) ثيدحلا :ةراهطلا ب اربأ :عماجلا

 دولا ريزاع لا ال قصر :لاق يعيبسلا هلل ادبع نب ورمع ثيدحل @ (۳۹۸)

 لَو هللا ُلوُسَر ناك اته :لاقو [ ُهَريِحَع فرو هيك دما هيد عضو
 ثيدحلا ؛دوجسلا ةفص باب :ةالسصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .ُدُحْنسَي

 .١١5ص ؟ ج :دوجسلا ةفص باب :نئسلا يف يئاسنلاو .(857)

 اذإ ] :لاق لي هللا لوسر نأ ءاربلا نع طيقل نب دايأ نع نابح نبا دنع هظفلو @

 نبا حيحص بيتزب ناسحإلا [ ْبِصَناَو َكيَققرِم ْعَقراَو كيفك عضم تْدَجْس
 .(۱۹۱۳) ثيدحلا :نابح

 يدي لبق ويتبكر عضو َدَجَس اإ ل بلا تیار ] :لاق رجح نب لئاو ثيدحل @ 45

 باب :ةالصلا باتك :ننسلا ف دواد وبأ هاور .[ ِهْيِبَكُر لق ِهيَدَي عفر ضَهن اذار

 باوبأ :عماحلا يف يذمرتلاو .(۸۳۸) ثيدحلا :هيدي لبق هيتبكر عضي فيك

 )۲٦۹۸( ثيدحلا :دوجسلا يف نيديلا لبق نيتبكرلا عضو يف ءاج ام باب :ةالصلا

<< 



 الملا ةّقيص باب : ةالصلا بانك 1

 يبل هجو َدَجَس ك «تنمآ كبو تْدَجَس كَل ُمُهَللا :درفنُملا
 داو ©“ "ع ابتالل َنيِقِلاَخْلا نسخ ا 1ك هع ةققم وهو قزوتلو فل ع سس اس م17

 قبس دقو مامإلا نع درفنملاب زرتحاو «هللا كرابت لبق هتوقو هلوحب :ةضورلا يق

 ا وشنو 'يلباقم يأ کک ردح سلا يف ب ْعّضَيَو همكح

 و هيج نع ِهُيقفْرِمَو هي ذجف نع ُهَلْطَب عفر هكر قرفيو لقلب ةّموُمْضَم
ek مه هنأل ىشنخلاو “اه رسأ هنأل ءةأرَملا مضتو 2 عابتالل وک ا 3 ا د ا 8 "م 

 ا :لاق مث .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 هلص يف كرف مكذحأ ُدَمْعَي ] :لاق ك يبلا نإ :لاق نط ةريره يبأ ثيدحلو (©
 .بيرغ ثيدح :لاقو (۲۹۹) ثيدحلا :عماجلا يف يذمولا هاور [ ٍلَمَجْلا كرب

 ٍميِظَعلا ير ناحبس ] ٠ E هنأ : لماع نإ ةيتعر هركتشما ثيدحل (40)
 يف دواد وبأ هاور .[اثالث واحب هنتي اعالي بر ْناَحْبس :َلاَق دجسم او ءانال ومحو
 ناك ههجو هللا مرک يلع ثيدحل مث AY el) :ةالصلا باتك :ننسلا
 ۷١/۲(. ١١ر ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحمصلا يف ملسم هاور .ثيدحلا :لوقي

 يل :لاق ءلهس نب سابع ثيدحل )٠(
 للا لوسر الصب ْمُكُمَلْعأ انأ :ديمح وبأ لاقف ي هللا لرسر ةالص اوركذف ؛ةملس

 ا هناك هج ىلع هللا زل كر ل :لاق ءاَذَه ضعب رك ذف
 ْنَع هيدي ىّحَنَو ُهَقهْبَحَر فن نا َدَحَس حس م :َلاَق هيج ْنَع یفاحتف ودی رتو
 هم ی طق ل یر ىلح نا هك ذة تاک
 .(784) ثيدحلا :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواو وبأ هاور .غَرف ىتح

 لَو هللا لرُسَر نأ ] :ه# رجح نب 0 © (2 095
 :نابح نبا هاور ٠ .[ ةعباصأ مص َدَحس اذإَو ييباصأ َنْيَب جرف ّمكَر اذإ ؛

TT 

 هر رهط طَسَب عكر اذ كي هللا ٌلوُسَر ناک لا نارا كيدولم فلكلا هنأ اناره
 0 جاق ةا لبق هَعباَصَأ عضو َدَجَس اذإو
 .٤۳۷ص ١ ج :يعليزلل ةيارلا بصن رظني

dg CESنير يمول  
 نم مدقت [ ٍهْيَدِخَف ن ءايش ىلع طب لاح ريع هيذجخف نيب جرف َدَحَس اذإو اذإو 1
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 11 الملا فص باب : ةالصلا باتك

 .يعفارلا يحرشو رّرَحُمْلا ىلع هتادايز نم ةلأسملا هذهو طوحأ

 مامإلا يفنو «هتالص ئسملا ةصقل ادئَمْطُم ِهْيَتَدْجَس َّنْيَب سوُلُجْلأ :نِماَثلا ©
 ُةَرْيَغ هعفرب دِصَقْبال نأ بجو «نيحيحصلا يف ةتباث يهف طلغ هتيضق يف ةنينأمطلا

 نانكر امهنأل ؛لاَدِتْعالا ذر ُهَلْوُطُي ال أَو ؛هريغو عوكرلا نم عفرلا يف قبس امل

 .ةطرسبم كانه اهداعأ فنصملا نإف ءرهسلا دوجس باب ءانثأ يف يتأيس امكءناريصق

 روحي الو :ةرصبتلا يف ييوحلا لاق ٠ 7ع ابتالل اشرت سِلْجَيَو ربك ُهَلَمْكَأَو
 ارق ِهْيَدَي ًاعيطاَو «ناتبصتنم هامدقو هبقع ىلع سلجيف بلكلا ءاعقإ انه يعقب نأ

 بر :الئاق .دهشتلا يف امك ةلبقلا لإ يأ ةعِباصأ رشدي «لهسأ هنأل هديتك نم

 مث “عال ,يِنِفاَعَو يِنرلْهاَو يقرا يِنْعَقراَر يِنْرُبْجاَو يِبْمَحْراَر يل ْرِفْغا
 نود دوجسلا راركت يف ةمكحلاو ؛لمكألاو لقألا يف يأ ىلوألاَك ةّيناثلا ُدجْسَي

 .ىلوألا يف هئاعد ةباحإل ًاركشو عضاوتلا يق غلبأ هنأ ه

 لإ ] :تلاق اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدحلو )۷٠١( ثيدحلا :دواد يبأ ةياور

 دواد وبأ هاور .[ْتّرَمل أ هيدي نيب رمت نأ ةه ناش ول حن اإ ناك دلو بلا

 .بابلا يف ىرحآ ثيداحألو (۸۹۸) ثيدحلا :نئسلا يف

 اذإ ] :َلاَقَف نايت ٍنأَرْما ىلع رم ل لا َلوُسَر نأ :بيبح يبأ نب ديز ثيدحل (40)
 هاور [ ٍلُحَرلاَك كلذ يف تسيل : ةأرملا ف ءضْرألا ىلإ ! ٍمْمّللا َضْمَب اًمُضَق امتد

 ام باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو .ليسسارملا يف دواد ربأ
 نيعباتل | راثآ نم دهارش ث هلو (۳۲۸۵) ثيدحلا :يفاجتلا كرت نم ةأرملل بحتسي

 ْتَدَحَسا اذِإ موت ةأرمْلا تناك :يعختلا ميه اربإ لاق :اعيمج وذ ةباحصلا تافوقومو

 ْنَعَر .لُحَلا يِفاَحُي انك فاحت الو اًتَريِجَع م عقر ر اليك اًهيَدحَمب اًهنْطَب قرأت نأ
 اهب معلق ؛ ةأرَمْلا تد اإ :َلاَق ف يلع

 ةر ىث هن كا ا :َلاَق من ١ ادجاَس یو مث ] أ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحل 5١ ٠

 وبأ :عماجلا يف يذمزلا هاور [ ٍهِعِضْرَم ىلإ ٍمظَع لك م حرب ىتح َلَدَْعاَو َدَعَقَو
 .(" )٤ ٠ ثيدحلا :ةالصلا

 يِ ْرِفْغا ّمُهْللا ] :نيتدجسلا نيب لرقي يىا ناك :لاق هن سابع نبا ثيدحل (505)

 .حيحص هدانسإو )85١( ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور [...يِنْمَحْراَو



 ٍةَدلملا فص با : ٍةَالّصلا با 1

  eeكل  rو ا 2

 اَمْنَع ٌموُقَي ةر لَك يف يناثلا ةَدجُسلا َدْعَب ٍةفيفخ ٍةَسلَج نس ٌروُهْشَملاَو
 هلوق لمشو «دیعب وهو نسي ال :ينانلاو 0: "يراحبلا هج رح أ امك عال

 ىلص اذإ امو ؛ةشلانلاو ىلوألا لم امش ماع ُموُقَي) هلوقو «لفنلاو ضرفلا (قَعْكَر ٌلك)

 راتوألا يف تعبث اذإ اهنأل ؛اهنم ةعكر لك يف ةحارتسالل سلجي هنإف راهشتب تاعكر
 ًاعجطضم ىلصلا اهنع موقيب جرخو «هيواتف يف يوغبلا هلاق ,ىلوأ دهشتلا لحمف

 .ادعاقو

 © یلص يبنلا ىَلَع ٌةَلصلاَو ُهُدوُعُقَو دهشتلا :رشَع يِداَحْلاَو ُرِشاَعلاَو ئاتلا

 نبا لوقلف دهشتلا امأ ,ناتكر مام اَمُهبقَع ن هدوعق 37 و ُدهَشَتلاَف لسو ِهْيَلَع

 دحلا وداع َلْبَق للا ىَلَعُمالَّسلا دهس انْيَلَع ضّرفي نأ درس
 رکا ل اف دوعقلا ۰ هدانسإ :الاقو يقهيبلاو يطقرادلا هاور

 نيتداهشلا هيف نأل ؛| ؛ادهشت ىمسو هللا ر اتسم ذأ :هلوقىلإ.. .تايحتلا ره

 هنأل «ناتتسف مالس امهبقعي مل نإو يأ لاو رجلا مساب لكلا ةيمست باب نم

0 

 نسم رنو يف اك اد يصب يي يتلا أ ار هنأ ] :يثيللا ثريوح نب كلام ثيدحل (4 ١ 37و

 :ناذألا باتك :حيحصلا يب يرامخبلا .هاور [ ادعا يوسي یتح ضني مل ؛هَتالَص
 نب كلام اَنَءاَج :لاق لوألا ارم ةبالق يبأ نع بويأ ثيدحلو (۸۲۳) ثيدحلا
 كلو ةالّصلا دير أ امو مكب يّلصأل ينا : :لاقف ءاذه اندجسم ىف انب ىَلصَم ثريرحلا

 فيكو :ةبالق ىبأل تلقف :بويأ لاق :يلصُي كي ىلا تنأر فنك مكر ١ نأ دير
 :بويأ لاق - ةملس | نب ورمع ينعي - اذه انخيش ةالص لثم :لاق ؟ هتالص تناك
 ىلع َدَمَبْعاَو سل ةاا و ٍةَدْحَسلا نع ُهَسأَر عفر اذِإَ «ريبكتلا مدن خيشلا كلذ تاكو
 ىلع دمتعي فيك باب :ناذألا باتك :حيحصلا يق يراخبلا هاور . .ماَ مث ءضزألا
 043 5) ثيدحلا : ضرألا

 ."ه.ص ١ ج :(4) ثيدحلا :دهشتلل سولحلا ةفص باب :نتسلا يق يطقرادلا هاور (4 )٠۷
 باوبأ عامج :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .حيحص دانسإ اذه :لاقو
 .حيحص هدانسإو (۲۸۸۳ ر 5885) ثيدحلا :ةالصلا ةفص
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 ولف “هيلع قفتم «نيتدجس دجس هتالص ىضق املف سلجي مل و نيتنثا نم ماق
 .درجسلا ىلع رصتقي ملو هلعفل ًابجاو ناك

 ٌشاَرِيْفالا لوألا يف ُّنَسْيَو ءعامجإلاب راج ,نيعونلا ف يأ َدَعَف فيك
 امك ءضرألا اهرهظ يلي ثيحب اهعجضي نأ دعب يأ ُةاَرْسُي بغك ىَلَع سِلْجَيَف

 هعِباَصأ فاَرْطأ ٌعَضْيَو ,ىنميلا مدقلا يأ انمي ُبِصْنَيَو ررَحُمْلا يف هب ح

 هبي ةهج نم رسي ؛ جرخُب نکل شارتفالاك َرْهَو كرولا رخآلا يِفَو بقل

 نيب فلوخ امنإو 2( ”يراحبلا هجرخأ امك عابتالل ءضرألاب ُهَكِرَو قصو
 ١ 9 هآر اذإ قوبسملا نألو ؛تاعكرلا ددع هابتشأ مدع ىلإ برقأ هنأل تدين

 رتفي حصألاو ءريحألا فالخب ةكرحلل زفوتسم لوألا يف هنألو ءوه نيدهشتلا يي

 7 انأ ناروي :يناشلاو ءامهتالص رحآ سيل هنأل «يهاسلاو ق رل
 .هتالص رخآل دوعق هنألف :يناثلاو «مامإلا ةعباتملف

 يأ هكر فرط ىَلَع ُةاَرْسُي ءريحألاو لوألا دهشتلا يف يأ ءاّمهيف ٌعَضَيَو

 نيرا نيتعكرلا يف مامن ءرهظلا مهب ىَلص لي يبل نأ ] لي نب ظاديع ثيدحل 0
 َرُهَو رك ةي سالا رفا ةآلّصلا ىَصَق اذ ىح عم سالا ماَقَف !سلخ مَ
 بانك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ مس مم لسي ذأ لبق نيس َدَحَسف «َسِلاَج

 باتك :حيحصلا يل ملسمو .(۸۲۹) ثيدحلا :َدهشتلا ري مل نم باب :ناذألا

 .(ه١07ل/مكو مه) ثيدحلا :ةالصلا يف وهسلا باب :دجاسملا

 انَْكَذَف ؛ بلا باَحْصأ نم رن عم ًاسِلاَج ناک هنا :ءاطع نب دمحم نب ورمع نع (405)
 و لا لوس دل طخ نس ا يومان تخ رثا لاَ كي يبا داس
 ٌرّصَه نإ هيك و نم هيدي كَل أا عكر اذار بکنم م ًءاَذِج هيب َلعَح رک اَذإ تيار

 يغ هندي عضو دس ذو هناك راقم لک دوب یتح یوا سار حر إف هره

 نْيتعكر لا رلا يف َسْلَج اذا ب ميل ع أ فار َلَبقَتساَو ءاًمهضباق لَو شرت

 ُهلِجر َمّدَق ٍةَرِحآلا ٍةَعْكَرلا يف َسْلَج اَذِإَو ءىتْمُيْلا بصنَو ىّرْيلا هر ىَلَع سلخ

 ناذآلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا ور .هتدعْفِم ىلع دعو ىرعألا بصل ىر
 .(۸۲۸) ثيدحلا

75 



 ٍةَالّصلا ِةَفِص ابا : ٍةَالّصلا بانك 14

 عرفت ةحرفم لب مآل عباألا ةروشنق «عابتالل ةبكرلا اهسوؤر تاست ثيح

 .ةلبقلا نع ماهبإلا ليزي اهرشن نأل ُمَلغَأ هل او ملا ٌحَصألا :ْتْلُق .ًادصتتم

 اذكو َرَصِِبْلاَو َرصِنِخْلا ءىنميلا ذخف ىلع اهعضو دعب يأ امي نم ضبقيو

 یبا نی نع ها ياو املس هور امك عايل طلا یف م
 ناهجو قيلحتلا ةيفيك ينو «*'دواد وبأ هاور امك ءاضيأ عابتالل ىطسولاو

 «ماهبإلا يتدقع نيب ىطسولا ةلمنأ عضي يانا ءامهيسأرب امهنيب قلحي هنأ

 هللا الإ :هِلْوَق ةن اًهَعفْرَبَو ؛عابتالل دهشتلا لك يف يأ ةَحّبَسُمْلا ُلِسْرُيَو
 ىلإ ةراشإ وه كلذ يف ةمكحلاو تابثإلاو ديحوتلا اهب هدصق نوكيو ءاضيأ عابتالل
 ءداقتعالاو لعفلاو لوقلا نيب هديحوت يف عمجيل دحاو ىلاعتو هناحبس دوبعملا نأ

 اصتخا يف ةمكحلاو «ىلاعت هلل ةيئادحولا تابثإ لاح هنألف ةزمهلا دنع عفرلا امأو

 .هروضحل ببس اهنأكف بلقلا طاينب ًالاصتأ اهل نأ «كلذب ةبابسلا

 امهححصأ

 ص

 كيف يقيسلا ىور مسن ا اوراد ربأ هحرشأ امك ایا ءاَهُكَرَحُي الو

 «كلام باحصأ نم ءاملعلا رثكأ :لاقف يطرقلا امأو «“'"ةراشإلا دارملا لعل :لاقو

 حصو دشا يف َدَعَف اذِإ ناك كي هل ا َلوُسَر أ ] :امهنع هللا يضر رمع نبا نع )4١(

 ل ةقَعر یش هكر ىَلَع یا ب ْعَصْوَو یر تيكر ىلع یر هَ
 .(١٠٠/١۸٠)ٹیدحلا:دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هأور . .[ٍةَاّبسلاب راشو نسخو

 يف َدَعَف اإ خي للا لرُسَر ناك ] :لاق امهنع هللا يضر ريبزلا نب هلل ادبع ثيدحل (411)

 عضوو ءىَنْميْلا ُهَمَدَق َضْرَْو ؛ِهِقاَسَو ىنا هدف تحت ىر ُهَمدَق َلَعَج والسما
 هعبصاب راشو ىلا هذيحف ىَلَع ىلا هدب عضوو ؛ىَرسُيْلا هتْبكُر ىَلَع ىَرسلا هد

 :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ةتراشإ رضب رواج ال ] :رظفل يِفَو .[- ةباًبسلاب َراَشَأ -
 .(1ة.١و ؟88) ثيدحلا :دهشتلا يف ةراشإلا باب :ةالصلا باتك

 هعبصإب ريشي ناك ] :ي بلا َركَذ هنأ :امهنع هللا يضر ريبزلا نب هلل ادبع نع هاور (41؟)

 0 .(488) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ اًهكرَحي الو اعد اذإ

 ٌرَكَذَف ل يبل ةالَص ىلإ نَرظنأل :ْتْلُق :لاق ٍرْحُح نب لئاو نع هلعف يقهيبلا ىور (417)
<< 
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 :ُرَهظَألاَو «“' ”نيلوق ىلع كيرحتلاب ةالاوملا يف اوفلتخا مهنأ الإ كيرحتلا ىلع مهوغو
 يضر رمع نبا ثيدحل َنيِسْمْحَو ةا ٍدِقاَعَك «ةحّبسملا ىل يأ ءاي ماهنإلا مص

 لهأ دنع روهشملاو «ةحّبسملا تحت ةضوبقم ماهبإلا لعجيف د يف امهنع هللا

 «ةحّبسملا لوط عم ًاضيأ اهلسري :يناشلاو ءنيسمحو ةعستب كلذ ةيمست باسحلا
 يق ريبزلا نبا ثيدحل نيرشعو ةثالث دقاع هنأك ىطسرلا هعبصا ىلع اهعضي ليقو
 .“7 لم دنع كلذ

 ثيدحلا ءريخألا ٍدّهشتلا يف ضف َمْلَسَو هْبَلَع هللا ىَلَص يلا ىلع ع ةَالصْلاَو

 ؟انيْالَص يف كِل اصح اذإ َْبلَع يْلصُن فيكَ .ُهافَرَع ذقف َكِدَلَع ماسلا ام

 ف مكاحلاو نابح نباو هاور ثيدحلا [ .. . ٍدَّمَحُم ىلع لص مهلا ولوق :َلاق

 هدف ىلع ىَرْسبلا ةفك عضوو ىر هَلجِر شرتفاف َدَمَف مت ] :هيف َلاَقَو ثيِدَحلا

 ْنِم هلل ضن من ىنا وف زت ىلع بألا فرم هح لمحو یر يك
 :يقهيبلا لاق مث.ىهتنإ [اهب وعدي اک رح هار ةعبتصإ م ! عر مث ؛ةَقلَح قلحر هِعِباَصَ
 فورم نوکیا اهكيرطُ ميتال اهب ٌةراشإلا كرب درمل ن كي نأ لمح
 باربأ عامج :ةالصلا باتك :ىربكلا نتسلا :رظني .ملعأ هل ار ءرييرلا نبا ةياورل

 (A) ثيدحلا :اهكرحي ملو اهب راشأ هنأ ىور نم باب :ةالصلا

 ًةاّكَرلا اواو الل ًالّصلا اوُميأرإ ةيآلا ريسفت :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ف (414)

 لاق ؛!١71ص ١ج :نيثالثلا ةيفوملا ةلأسملا :[ 4 / ةرسقبل] نيعكأرلاّعَم ارفك راو

 نأ هالو ْنَم وات نوف ىلع كنرختلاب ةالاوملا يف ًرفلتعا مهن الإ) :يطرقلا
 ىَور مىع اطل ةع يقم ااو الملا يف روحا الوب كدي كلذ

 ٍةَكَرَحْلا يف َلوَأَتَو .ةداَهلا يلب قتلا دنع اَهكْيَِْت ىأر لار مل نمر . نايس

 .(ملغأ هللاَو بيج تلاب ةحراَجْلا كلب قطن اَهنأك
 ) )4١5قيلعتلا يف مدقت ()-

 رعد َدَعَف اذإ لي هللا ُلوُسَر ناك ] :لاق ءامهنع هللا يضر ريبزلا نب هللادبع نع (415)

 هيبصإب ٌَراَشَأَو ىَرْسيلا هرذيخف ىلع ىر هدو ىمي هدف ىَلَع یا هدب َعَضَو
 يف ملسم هاور [ هكر ىَرْسلا فك ْمِقلُي ءىُطْسْوْلا هِعبْصإ ىلع ماها عضوو بسلا
 ۱ )١7 ثيدحلا :حيحصلا



 ٍةالّصلا ةَفِص ُباَب : ٍةالّصلا باك 1"

Eلوألا ى تنسف ريخألا يف بحت اهنأل لوألا يف انس ُرَهَظَألاَ  
 ىَلَع لوألا يف لآلا ىَلَع نست لو «فيفختلا ىلع هئانبل ؛ال :يناثلاو ءدهشتلاك
 ثيداحألا ةحصل يدنع يرقلا وهو ةالصلاك معن :يناثلاو «هانركذ امل ,حيِحصلا

 EE :ليقو .رخآلا يف نتو «حصألا ىلع بلطملا ونبو مشاه ونب مه هلآو «هب

 .ثيداحألا رهاظل

 اعا يلا ملسم يف سابع نبا ةياور وهو يأ ٌنوُهشم دهشتلا لَمكأو
 3 TT يبنلا اهيا َكِيَلَع ٌمالَس هل ْتاَبِحَلا .هّلَكأَو «يعفاشلا
 ادّمَحُم نأ ُدَهْسَأَو هللا الإ هّلإ ال نأ ُدَهْشَأ نيحلاملا هللا ٍداَبِع ىَلَعَو الع
 ُةَناَكَرَبَو فذخَي :َليِقَو .“' سابع نبا ثيدح ىنعم يدؤي هنأل هللا ُلوُسَر

 هللا ٌلوُسَر ًادّمَحم أو ٌحّصألا :تْلُق .ُهَلوُسَر ًادّمَحُم نَأو :لوقتو نيجلاصلاو
 ثيدح كلذب هدارم معا FUE للم حيحص يف تيتو دهشأ طاقسإب نعي

 ةظفل طاقسإ هدارمف و غ ادم داو هيف نان أا یسوم يبأ

 لوُسَراَي :ْتلق :َلاَق یب :انلُق ؟ةّيِدَم كَل يدها ال الا ر ن چیک نع ی ۷

 م هللا :ًولوقف ] :َلاَق ؟ َكِيَلَع ُهالعلا َفْيَكَف كِبَلَع ُمالّسلا فيك قرع دق ای هلل |

 للا E EE (ميِهاَرْبإ لآىَّلَع تِيْلَص امك ٍدَمَحُم لآىَلَعَو دّمَحُم ا لغ
 ا [ًديجَم دييح كلِ ميهار لآ ىلع تکراب اک حم لآىَلَعَو ٍدّمَحُمىَلع كرا
 نر .(1971)ثييدحلا :يىفطصللاىلع ةالصلاب رمألا ركذ :ناسحإلا يف نابح نبا
 ٌميِهاَرْيِإىَلَع َتْكَراَب امك [ميِهاَرْبِإ لآىَلَعَو ميه اريِإىَلَع َتْيَلَص امك: ظفلب كردتسملا
 ( ٣١۸/٤۷۱ ۰ رٹ یدحل ا: ةباحصلا ةفرعم باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور[ميِهاَرْب لآىلَعو

AE ILE ESSEلا اان انك  

 اًهْيَأ يلع ُمالّسلا هلل تالا تاَوَلُصلا تاكر ملا تاَّجَتلا ] :ُلوَُي ناک ؛نآّرقْلا

 لإ ال نأ دي يا نيالا ل داع عوام شبا نقرر ننظر حا
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ESباب :ةالصلا باتك :حيحصلا يق ملسم ها دار ملا وسو  

 .(4 ١07/50 ثيدحلا :دهشتلا

 ع ٌُمالّسلا] :هيفو ( ١ هوما ثيدحلا :ةالصلا باتک :حيحصلا يل ملسم هاور ([غ5١1)

<< 



 ۹۷ ةالكصلا ةفيع باب ةالصلا بانك

 هدبع ادمحم نأ دهشأو ملسم خسن ضعبو دواد يبأل ةياور يف معن طقف دهشأ

 تاملكلا ر کک للا ر مرآ .فرلحي لیفو) هلوقو .هلوسرو

 طقسأو يا طس ع خا ثالثلا

 ٍدّمَحُم ىَلَع ّلَص ّمُهّللا :هلآَو ملو ِهْيَلَع هللا ىَلَص ّيبنلا ىَلَع ىلَع ٍةالّصلا ّلَقَأَو

 يأ (لآَو) هلوق امأو كلذب لصاح ةالصلا مسا نألف 4 هيلع ةالصلا يف امأ هلآ
 نم يئاسنلا ننس فو «فلس ام ىلع هبوحوب انلق اذإ ءركذ ام هلآ ىلع ةالصلا ٌلقأو

 يف اوُدِهَتْحاَ َيَلَع اوُلَص ] :لاقف ل هللا لوسر تلأس :هجراخ نبا ديز ثيدح

 ءافتكالا ىلع ةلالد هيفو (1'' كح لآىَلَعَو محم ىلع لص َمُهَّلل اوُلوُقَو ءاَعدلا

 امل ريسفت هرمخآ ىلإ اولوق هلوق نأ رهاظلا نإف هلآ ىلعو هيلع ةالصلا يف ردقلا اذهب

 .كلذب ءاعدلا مت ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحيو ءاعدلا لبق هب مهرمأ

 يف جرخم وه امك هب رمألل ءرخآلا يف نس يج ٌديِمَح) ىَلِإ ةَداَْرلاَو
 لوق هيف نكل ؛عامجإلا لوألا يف اهبابحتسا مدعو هيف اهبوحو مدع ليلدو «حيحصلا

 هلرقل ًاضيأ نرنسم هنإف ريخألا دهشتلا دعب يأ َُدْعَب ُءاَعُّدلا اذكو «يمرادلا هاكح

 وأ ييدلا ءاعدلا يف ءاوسو "لسم هاور [ َءاَش اَم ِةَلأسَمْلا نم ريخي م ] :لي

 .فيفحتلل ًابلط هيف هركيف لوألا امأ «يويندلا

eكش ع8 رو "00 8 8 5  
 بَحأ ِءاَعْذ نِي ام ] :اعوفرم ةريره يبأ نع هتاوعد ب يرفغتسمل ١ ىور :ةدئاف

 (َُلوُسرَو ُهدْبَع ادّمَحُم أ هاو هللا الإ هل ال نأ دوعا ؛نِحِلاَصلا هللا ٍداَيِعىَلَعَو
 :دهشتلا باب : ةالصلا باتك :ننسلا يف يف دواد وبأو .يرعشألا ىسوم يبأ ةياور نم

 ,(319/7) ثيدحلا

 ننسلا يلو .44ص ۳ ج :رخآ عون باب :وهسلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور (517)

 .حيحص هدانسإو (؟/5١7١) ثيدحلا :رخآ عون باب :ةالصلا ةفص باتك :ىربكلا

 )۷/۹۸۸١(. ثيدحلا :يبلا ىلع ةالصلا فيك :ةليللاو مويلا لمع باتك يفو

 ,(407/هالو هو هه) ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف )4۲١(



 الملا ةفص باب : الملا باك 4

 يبأ نعو “"( َةَُماَع َةَمْحَر ٍدَّمَحُم ةّمأل ْرِفغا مهلا دبع لوق نم َّلَحَوّرَع هللا ىلإ
 أل َكَحِئَو :َلاَقَف يل رِفغا مهلا :لوقُي الحر َعِمَس مالّسملاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأ ] ةزرب

 ق يي ا ساس < قو ا متل ا ممم معقم کرک ا
 :لاقمث ةّيكنم برَضف ءيِبُمَحَّراَو يل رِفغا مهللا :لاقف وعدي رمعو ةالصلا ْنِم

١ 

KK 

 .[ ضْرألاَو ءاَمَسلا َنْيَب امك صاحلاو ماعلا ءاَعْذ نيب كإف َكِئاَعُد يف ْمَّمَع

 :ةنمو اعد لک ي امک هيلع عراشلا صيصنتل لصف (ةلوقنم يأ ةروُنأَمَو

09 2 
 ت00 ما

 449 لسم هحجرخخأ امك عابتالل يرخآ ىلإ .. .تزرخأ امو تدق ام ي ْرِفْغا مهلا

 ىلص يبا ىلع ٍةَداّصلاَو دهشتلا رذق ىَلَع ءاعدلا يأ ديزي ال نأ ّنَسْبَو
 رو

 مجرا ءاعدلاو دهشتلا نع يأ ءاَمُهنَع َرَجَع ْنَمَو ءامحل عبت هنأل مْلَسَو هيلع هللا
 رك لاَ ءاَعّدلل ْمِجْرَتُيَو مارحإلا ةريبكت يف قبس امك امهيف زاجعإ ال هنأل

 بحاولا ىلع ًاسايق ٌحّصألا يف ُرِداَقْلا آل ءامهلضف زوحيل ُرِجاَعلا ِبوُدنَمْلا
 زحاعلا امأ ءًاقلطم زوج :يناثلاو «هقح يف هيلإ ةرورض ال هنألو ؛دهشتلاو ريبكتلاك

 «بوجولا مدع عماجلاو «ةالصلا جراح ءاعدلا ىلع ًاسايقف رداقلا امأو فانركذ املف

 سيلف روثأملا يف هلحم روكذملا فالخلاو «هيلإ ةرورضلا مدعل ًاقلطم ال :ثلاثلاو

 .ةيمجعلاب اهب وعديو ةوعد عرتخي نأ يلصملل

 اهجو يلج يكح معن ؛يعفارلا هلاق امك قافتالاب السلا :ٌرَشَع يناثلا ©
asحَصألاَو عابالل ْمَكْيَلَع ُمالّسلا ةلقأَو ,دوعقلا لاح يف هعاقيا بجيو طرش هنأ ا  

 حصألا تق .دهشتلا يف امك ماللاو فلألا ماقم نيونتلل ةماقإ ْمُكْيَلَع ٌمالَس ُراَوَج
 داضي نيونتلاو دهشتلا فالخب لقني م هنأل ءملغأ هلل او نرحب ال صوصنمملا م ا علا رتل ل ينال م *ع؟

 .هنع تكسو هاكح «4”ص :يمثيملا رجح نبال ةيثيدحلا ىواتفلا :رظني (4۲۲)

 نب يلع نع )1/١/5١١/( ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (4 78

 «ينب هب مَلعَأ تْنَأ اَمَو تفر او تنَلْعَأ امو ُتْرَرِبأ اَمَو ...] :هيفو ؛بلاط يبأ

 .ىهتنإ [ تأ الإ لإ آل نحول تنأَو ٌمَُقُملا تنأ
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 :تْلَق ءريكنتلل وهو فيرعتلل ماللاو فلألا نأل ناعمتجي ال كلذلو ماللاو فلألا

 رئاسك جوُرَخْلا هيَ ُبجت ل ُهنَأَو ؛هريغو يناجرجلا هاكح ًاضيأ صوصنم لوألا

 نيكَرَم هللا ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ُمالّسلا ُةَلَمْكَأَو ءاهوأى لع ًاسايق بحت :يناثلاو «تادابعلا

 عابتالل ُنَسْيَألا ةيِالا يِفَو ُنَمئألا هد ىَرُيىَتَح لوألا يف اعم ًالاَمِشَو انيمي
 ِهِنيِمَي ْنَع ْنَم ىَلَع الملا ايوان «(*"ودانسإ ححصو يطقرادلا هجرخأ امك

 ُماَمِإلا يونيو «نيفنصلا نم نيملسملا ىلع يأ «ْنِجَو سْنإَو ةَكَالَم نم وراسي
 .“"عابتالل يلع ُدّرلا ْمُهَو َنيِدَقُمْلا ىَلَع َمالّسلا

 ريبكتلاو ةينلا :ْمَعن «عامجإلاب ءانركذ امك :ناكرألا بيرت :رشع ثلاثا ©

 دادتعالا يف طرش ننسلا يف بيترتلاو «مايقلا دعب امهنأ مولعلا نم نمو ءامهنيب بيترتال

 دهشتلا نيب بيترتلا بجي هنأ ىلع ءافشلا بحاص هلقن امك يعفاشلا صنو اهب

 ضعبك وه :يميلحلا لاقو «هيواتف يف يوغبلا هب مزحو وي يبنلاىلع ةالصلاو

 .دنسملا حرش يف يعفارلا هاضتراو «ريخأتلاو ميدقتلا هيف زوجي ىتح دهشتلا

 :ْمَعَن هبعالتل عامجإلاب هلص تلعب ِهِعوُكُر َلْبَق َدَجَس نب ادم كرت نإ

 مدقتك يلوق ىلع وأ دوحسلا ىلع دهشتتا ميدقتك يلعف ىلع يلوقلا نكر ا مّدق ول
 يذلا لب همدق يذلاب دعي ال هنأ الإ ءرضي مل دهشتلا ىلع ي يبلا ىلع ةالصلا

 .هديعي

 هني نع ملي يي هللا وسر ناک :َلاَق ؛هلفيط دوعسم نب هلل ادبع نع ثيدحلا(474)

 :نتسلا يف طقرادلا هاور [ هح ٍضايب ىلإ َرظنُب ىتح «ِللا ُةَمْحّرَو ُْكْبَلَع ٌمالسلا

 نسبا حيحص بيترتب ناسحإلا يو 1١٠ص ١ ج :هب ةالصلا نم ج رخي ام ركذ باب

 .(۱۹۸۷) ثيدحلا :نايح

 تاعك ر َمَيرَأ رْصَملا لبق ىَلَصُي يتلا ناكر :َلاَق ؛هنف بلاط يبأ نب يلع ثيدحل (45)
 مزار نيم تشل ن مو نو يتم وكدا ىلع ٍميِلنستلاب نني لصف

 دحلا :رصعلا لبق عيرألا يف ءاج ام باب :ةالصلا باربأ :عماجلا يف يذمرتلا هاور

 .ٌنسح ُثيدح ىلع ثيدح :لاقو )٤۲۹(



 ةالكملا ةفِص باب : ةالصلا باج ۲

 غوُلُب لق ركذت نإ هلع ريغ يف هعوقول وعل كورا َدَْب مف اهس نإ
 ام لك نأل َيِقاَبْلا َكَراَدَنَو «هعضوم يف هعوقول تعكر هب تمت الإو ُهَلَعَف هلم
 فرعي مل نإف ؛هعضومو كورتملا نيع فرع اذإ هلك اذه :مودعملاك هتقو لبق هلعفي

 بحو اذإ الإ ءرهسلل دجسي اهلك لاوحألا يفو «يقابلاب ىتأو نكمملا ىندأب ذخأ

 ؛مارحإلا ةريبكت وأ ةينلا نركت نأ زوجو «هيلع لكشأو انكر كرت نإب فانئتسالا

 EE لا لوط لبق ركذت اذإ هنإف مالسلا ره كورتلا ناك اذإ آلإو

 يل يوم

 دهشت َداَعَأَو اَهَدَجَس ةريخألا نم ٍةَدْجَس كرت هلص ريخآ يف َنقَبَت وَ

 ةصقانلا ةعكرلا نأل َعْكَر ُهَمرَل اَهِرْيَغ ْنِم َْأ «هب َدَتْعُي ملف كورتم دعب عقو هنأل

 نم وأ ةريسعألا نم اهنوك ين يأ ءامهيف كلش نإ اَذَكَو ءاهدعب يلا ةعكرلاب ةقفلم

 .طوحألاب ًاذخأ ةعكر همزليو ةريخألا ريغ نم اهلعجي هنإف اهريغ

 يأ ءَدَجَس ِهِتَدْجَس َدْعَب سْلَج ناك نإف ٍةَدْجَس كرت َِيناث مايق يف ّمِلَع نإ

 هِفْكَي مل ةحاَريْمالا ب سْلَج نإ :َلِيِقَو ءلصاف سولجلا كلذ نأل ؛مابق نم
 دهشتلا يف سلج ول امك ءافتكالا حصألاو «ضرفلا نع بوني الف ةنسلا هدصقل

 ا نإو يأ ااو «لوألا هنظي وهو ريحألا

 لصح لصفلا نأل طق ُدُجْسَي :َليِقَو .هنم دب الف نكر سولجلا نأل دج
 سولجلا ةأيه ىلع نكل «دوصقملا ره ناك نإو لصفلا نأب :لوألا باجأو «مايقلاب

E 

 بَجَو اَهَعِضْوَم لهَج ثالث وأ ِنْيَتدْجَس كرت ٍةّيِاَبَر رجآ يف َمِلَع ذِإَو

 نم ةدجسو «ىلوألا ةعكرلا نم ةدجس ريدقت أوسألا نألف ىلوألا يف امأ «ناتعْكَر
 ةشلاثلا ربجنتو ءاهيقاب ىغليو «ةيناثلا نم ةدجسب لوألا ةعكرلا ربجنتف ؛ةشلاثلا

 كرت يهو ةيناثلا يف امأو ا اا رك ماا ىغليو ةعبارلا نم ةدجسب

 ىرخأ ةدجس كرت هعم تردقو «نيتدجسلا يف هاثركذام تردق اذإ ! كنذلف «ثالعلا
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 كري مل اذإ اذهو :هراكذتسا يف يمرادلا لاق .مكحلا فلتخي مل ؛تئش ةعكر يأ نم

 نم مهنمف «تادجسلا نيب سولجلا كرت دق ناك نإف ءةدجس الإ ةعكر لك نم

 مهنمو ءادوصقم سولجلا سيل لوقي يذلا هجولا ىلع اذهو ؛ىضم امك يه :لاق

 «تاعكر لا نم ءيش يف سلجي مل هنأل ةدجسب ىلوألا ةعكرلا الإ حصي ال :لاق نم

 .حصأ لوألاو :لاق

 كرت دق نوكي نأ لامتحال ناَمَعْكَر مث ٌةَدْجَسَف ءاهعضوم لهج ميرا وا

 ىلوألا نم نيتدجسك نيتيلاوتم ريغ نيتعكر نم نيتدجسو ةعكر نم نيتدجس

 كرت لامتحإل تالف تب وأ سمحوا «ةعبارلا نم ةدجسو ةيناثلا نم ةدجسو

 نم نيتنث انردق ول اذكو «ةثلاثلا نم اذكو ,ةيناثلا نم نيتدجسو «لوألا نم ةدحاو

 ؛تسسلا يف امأو ءسمخلا يف هلك اذه ةثلاثلا نم ةدحاوو ةيناثلا نم نيتنثو ىلوألا

 تئش امم ىرخأ ةدجس كرت هعم تردقو سمخلا يف هانركذ ام تردق اذإ كنألف

 ةَدْجَسَق عم ْوَأ مكحلا فلتخي مل ناتدجس وأ ةدجس اهنم تيقب يتلا تاعكرلا نم

 مث ناتدجسف تادجس ينامث كرت اذإو ءةدجس الإ ةعكر هل لصاحلا نأل ثلث م

 .اهوحنو ةمامعىلع دوجسو ةنينأمط كرتب كلذ روصتيو ءثالث

 فرشأ هنأل هتالص عيمج ين يأ وِدوُجُس عضْوَم ىلإ هرَظن ُةَماَدإ نسي :تْلُق
 ال نأ سلا نإف ؛دهشتلا يف الإ :ْتْلُق “ع وشخلا ىلإ برقأو لهسأو هريغ نم
 لديو «“""دواد وبأ هحرخأ هيف حيحص ثيدحل ةحّبسملاب هيف هتراشإ هرصب زواجي

 دجسملا يف ىلص نمو ءرظن امهيفو ةملظ يف يلصملاو ىمعألا فنصملا قالطإ يف
 باتك يف رحبلا يف ينايورلاو يدرواملا هلاق ةبعكلا دهاشي نأ هل بحتسا مارحلا

 .رذنلا

 ىلإ مَ اَذِإ هلك يبنلا ناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع فيعض ثيدحلا :ُتَلَق (417)

 يدع نبا هاور :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق .ودوُجَس عِضْوَم ىلإ الإ ظني مل ؛هَتالَص

 .ثيدحلا ركنم .لرهجب وهو يشرقلا يلع يبأ نب يلع هيف :لاقو - لماكلا يف يأ-
 .(7154) مقرلا يف مدقت دقو ريبزلا نب هلل ادبع ثيدح وه )٤۲۷(



 ٍةالصلا َةَفيص باب : ٍةالّصلا بانك ۲

 امهيفو ءةعيبطلا لاسزاسا هيضتقي ام فالح هنأل يع ضيعت ُهَرْكُي :ليقو
 ,0*"1يهن هيف حصي مل هنأل رکي ال يډنعو .عرشحلل ًايِهذُم افلكت نوكيف «رظن

 نم هريغ وأ هسفن ىلع فاح نإف «بلقلا روضحل ببس هنأل ءارَرَض فَي مل نإ
 .اهضعب يئ مرحي وأ هركيف هوحنو ودع

 عوشخلا باهذ نإ :ًالوق فيفح نب هلل ادبع وبأ لقنو «عامجإلاب ٌعوُشْحْلاَو
 .يزورملا ديز يبأو نيسح يضل هجو وه معن ءادج بيرغ وهو ةالصلا لطبي
 .اهعيمج ىف ال ةالصلا ضعب يف هلحمف هب انلق اذإو :يربطلا بحملا لاق

 فرط وأ هؤادر طقس ولو مارح :ليقو ؛هورككم ةالصلا يف ثبعلا :ٌعْرف
 .ءايحإلا يف هلاق ةرورضل الإ هتيوست هل هرك هتمامع

 الفأل :لاقو “4تا اورَسبَدَيإإَه: ىلاعت لاق ءاهلمأت يأ قَءاَرِقْلا ُربدَتَو

 ءاهيلع ًاسايق ,ركَذلاَو كلذ ىلع فوقوم هدوصقم نألو ؛ ٠ نارق نويد

 ىلإ ًاوُماَق اذل: لاقف كلذ كرات مذ دق ىلاعت هللا نأل طاشنب ٍةَالّصلا لوخُذَو

 دق كلذ نأل ايندلا لغاوش نم يأ بلف غارق ٠ ۳ یاس اوُماَق ٍةالَّصلا

 .هيلع لقع ام اهنم هل بوسحملاو «ةالصلا يف هعم رمتسي
 نب لثاو نع ةعيزخ نبا ىور امل راسي ِهِنيِمَيب هنيمَبب اذخآ وردَص تخت ِهْيدَي َلْعَجَو و لا ا 7

 ىلع ىر هدي ىَلَع سيلا ُهَدَي َمَضَوَف يي هلا لوُسَر َعَم تص :لاق رجح

 يدوس يف ُءاَعذلاو .ردصلا رخآ دارملا لاکو ورْدَص دنع :راربللو ٠ وردص

 ْضِمْفُي الف ةَالّصلا يف ْمُكُدَحَأ َماَق اذإ ] :هعفر امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح امأ (414)
 ةمجرت يف - لماكلا يف يأ - يدع نبا هاور :ةفحتلا يف نقلا نبا لاق [ هيَ
 .مهيلع فحصيو ؛ريكانملاب تاقثلا نع ثدحي :لاقر ءيصيصملا ديعس نب بعصم

 ٠ .حصي لل ثيدحلاف
 ١55 / ءاسنلا يه٣) .؟4 / دّمَحُمو ۸۲ / ءاسنلا(407) .۲۹ / ص (479)

 :ىنميلا هدي عضو باب :ةالصلا باتك :حيحصلا ف ملسم دنع درجرم ثيدحلا لصأ (677)

>> 



 r ةالصلا ةفص با : ةالصلا بايك

 عم كو 2 - ا ت چ 5 4

 هيدي اع ٍدوُعَقلاَو د : ١ نم همايق 5 لمتعي ناو 1” ديحصلا يف هب رمألل

 يف ةدانق يبأ ثيدحل ّحَصألا يِف ٍةَيناثلا ىَّلَع ىّلوألا ٍةَءاَرِق ليوطكَو
 ءروهمجلا دنع ححارلا وهو :ةضورلا يف لاق .اهلوطي ال هنأ :يناثلاو 44" حي

 (ةعمجلا حبصو فوسكلا ةالص نم ىلوألا ليوطت فالخلا لحم نم ىنئتسيو :ُتْلُق
 فودلا ةالص يق ففخيو «ةاتأ لَه «ْحّبَسُيإو ةعمحلاو ديعلا يف أرق اذإ ةيناثلاو

 ةضورلا يف هلقن «هب نودبي اميف فيفختلا نيتفئاطلل بحتسيو لوألا يف عاقرلا تاذ

 ا

 لاق لكي داس ةدع يف حص امك عابتالل ءاهدعب رك َذلاَو «باحصألا ١ نع كانه

 يف لحد نح ويدي عقر ب بنلا ىأر هنا ] :هصنو ؟(4.1/ه4) ثيدحلا
 00 a ىلع ىلا هدب عو هي 0

 ىلع ] ةدايزلا هذه هيف سيلو [ ربك مث اَمُهعفَر مَن بولا نم هيد جَرْخَأ < کرب

 يودعلا ليعامسإ نب لمؤم ةياور نم ةدايزلا هذهب ثيدحلاو [ ِرْدّص دنع ]وأ [ ِهرْدّص

 ريثك ؛ةنسلا يف ديدش «قودص :متاح وبأ لاقو «نيعم نبا هقثو باطخلا لآ لوم

 اذإ لمؤملا :يزورملا رصن نب دمحم لاقو .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو .أطخلا

 رظني .طلغلا ريثك ظفحلا ءيس ناك هنأل يف تبثيو فقوتلا بحو ثيدحب درفنا

 )97١1١(. مقرلا :بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت

 اوُريَكَأَف ذجاس رهو هير ىلإ دبا وك ام برف ] :لاق هتف ةريره يبأ ثيدحل )٤۳۲(

 ثيدحلو )487/11١8(. ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ َءاَعُدلا

 بذ هنأ تنظف ؛ٍةَلْيَل تاَذ و هللا لوس تدا | :تّلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 َكناَحْبُس ] :ُلوقُي حاس وأ عكار ره اذإف ُتْعَحَر مت تسحق ؛هئاَسن ٍضْعَب ىلإ

 .رآ يِفَل تاو ناش يِفَل ين ياو تن يباب :ُتْلَقَف [تنأ لإ هَلِإ ١ | ال كدمحبو

 )485/771١(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور

 يف ُلّوَطُي ال ام ىلوألا ةَعكَرلا لطب ناك هِي هللا لور نأ ] :ةداتق يبأ ثيدح (44)

 )4١١/٠١٤(. ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور ع ِةَيئاَثلا

 لَو هللا لوُسَر ِةآلّص َءاَضِقْلا فرغت انک ] :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (45)
 تاك :لاق نابوث ثيدحو )٥۸۳/۱۲۰(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .[ريبكتلاب

<< 



 داما ٍةَفِص باب : ٍةَلّصلا ابات 4

 نأ الإ امهب سيو اضيأ ءاعدلا بحتسيو :ُنْلُق ءهنم رثكي نأ ةنسلاو :ةضورلا يف 3

 .ميلعتلا ديري امامإ نوكي

 بحتساف هل دهشت دوجسلا عضاوم نأل يضف عِضْوَم نم لفنلل َلِقتنَي نأ
 ُءاَّمَّسلا ْمهْيَلَع تك اًمفإ :ىلاعت هلوق ريسفت يف درو دقو يرغبلا هلاق اهريثكت

 نم هلمع دعصمو ضرألا نم الصم هيلع تكب تام اذإ نمؤملا نإ “"ضرَألاو
 هلفن عضوم نم ضرفلا ىلإ ًاضيأ لقتني نأ يضتقت تقبس يبا ةّلعلا هذهو .ءامسلا
 7 نيحيحصلا يف هب رمألل هيب ىلإ ُهَُلْصْفَأَو ,لفاونلا لكل لقتني نأو مدقتملا

 كو ماسلا تنأ ْمُهْللا] :َلاَقَو دلت َرفغَتسا باص رم فّرصُنا اذإ هو هللا لوْسَر

 ُءقْفتسأ :لوقت ؛لاَق ؟ ٌراَقغتمإلا فيك :َلاَق [ ماركإلاو ٠ لآلحلا ا . ات ماسلا
 ةشئاع نع بابلا فو .(١١٠/١۹)ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .هلل قغ هللا
 (0۹۳/۱۳۷) ثتيدحلا :ةبعش نب ةريغملاو (ء١١١/4۲)ثيدحلا :اهنع هللا يضر
 .نيعمجأ ةباحصلا نع هللا يضر مهريغو (5414/179) ثيدحلا :ريبزلا نب هلل ادبعو

 ّنِم َدَحَأ َسْيَل ُهْنِإ ْمَمْن) :لاق سابع نبا نأ ءريبُج نب ديعس نعو .؟4 / ناحدلا (457)
 يملا | تام اإ لمع ڈعلم يقو زر لر ني ءاََسلا يف باب 5 لإ قبال
 اذار .ِهْيَلَع یک ذر نم لِي ؛ةلَمح هيف دعلم ناک يلا ء ِءاَّمّسلا نِ با لها

 نار هلع تكي ایف هللا ٌرُكذَيَو ؛اسهبف يصب ناك يتلا ضْرألا م الصم ُهدَقَف
 :(ضرألاو ُءاَمّتلا ٌمهْيلَع كبت مله ءةَسِلاَص انآ ضْرألا يف ْمُهَل نك ْمْل ةع وَ
 عاقب :لاق ةداتق نع جرحأو (؟4074) ثيدحلا :هنايب يف يربطلا ريرج نبا هاور

 ءاَمّسلا ّنِم ُةُاَقيَو تام اذإ هيلع يكت ضْرألا نم اهيَلَع يمي ناك يتلا نيول
 .(5 1١081١ صنلا :ُهَلَمَع اًهيِف عقرب ناک يِتْلا

 أني كتر اولعحا ] :لاق كلي يلا نع اسو هلا يضر ردع نبا ثيدحل @ )٤۳۷(
 ؛ةالصلا باستك :حسيحصلا يف يرامبلا هاور ارو اَهوُذِحَتت لَو كال
 باتك :حيحصلا يف ملسمو )١۸۷(. ثيدحلا :دجهتلا باتكو (55؟) ثيدحلا

 .(۷۷/۲ ١۸ ) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص
1 
 مكتوب يف سانلا اه اي اراق ر:لات ل ها لوسر نأ تباث نب ديز ٹیدحلو © ا

 :حسيحصلا يف يراخبلا هارر [ةبوتكملا الإ هت يف رمل ةالَص اللا لّضفأ ن
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 ۲9 ةالملا طورش باب :ةالّصلا باتيك

 ناك اذإ مارحإلا اتعكرو فاوطلا اتعكرو روكبلا ةليضفل ةعمجلا موي ةلفانلا ىنثتسي

 هحجرخأ امك عابتالل «سفرصنَي یت أوُنَكَم ءا ْمُهَءاَرَو ىَلَص اَذِإَو

 لبقو نهدعب وأ ءاسنلا لبق امإ «ىدارف مهفارصنا ىثانخلا يف سايقلاو '"*”يراحبلا
 اهنأل يبي الإَو تناك ةهح يأ ِهِيَجاَح ةهج يف فرصتي ذأَو ,لاحرلا
 ةالصلا نم هجورخل ىلوألا ةميلستلا يأ اإلا مآلسب ٌةَوُدَقْلا يضقنتو ." ”ىلوأ
 يف هححص امك ًاعيمج نيتميلستلا دعب الإ لوألا ملسي ال نأ هل بحتسي معن ءاهب

 هريغ امأ ُمَلَسُي مل ووتو ءاَعُدب لغتي نأ «قفارملا يأ موُمأَمْللَف «قيقحتلا

 هل او ني َملَس ةَميلسَ ىَلَع همام َرصتقا وَّلَو «نيتميلستلا بقع مايقلا همزليف
 .لوألاب هتعباتم نع جرح هنأل ملغ

 ةالصلا طورْش باب

 DT ةيرص ر سا ف و شو روا ھه رر
 هنيو ةَمالَعْلا ةغل :طرّشلاَو طورشلل ٌدوقْعُم باب اذه يأ نونم وه :باب

 نكر ب سیلو ةحصلا مدع ِهِمَدَع نِم م ٍطصاَو 3 رش .نكرب سيو ةحصلا ُمَدَع ِهِمَدَع م مري ام احالِطْصاَو ةَعاَسلا طارش

 )۷۸۱/۲١۳(. ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو )۷۳١(. ثيدحلا

 .بابلا يف ثيداحأو

 نيج ٌءاَّسْنلا ّماَق اذِإ ل هللا ُلِوْسَر ناك ] :تلاق اهنع هللا يضر َةَمَلَس مَا ثيدح )٤۳۸(

 - ْملْعَأ هللاَو - ىرأف :باهش نبا لاق [ موفي نأ لبق آريس ثم ؛ةَميِلسَت يِصَقَي

 يف يراحبلا هاور .مْوَقْلا نم فرصا نم ُنْهَكر دم ذأ لب ُءاَسنلا دقي كِل هم نأ

 .(۸۳۷) ثيدحلا :ناذألا باتك :حيحصلا

 ل ءار هيف نِي ناَطْيّشلِ ْمُكدَحأ َنَلَعْجَي ال ] :لاق ؛دوعسم نب هلل ادبع ثيدحل (4۳۹)

 للي طا َلوُسَر ُتْنَأَر اَم كأ | ونی ْنَع الإ فري ال نأ هيلع ًامح ّنأ الإ یر
 ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ِهِلاَمش ْنَع فرص

 .(ا/ اه قج



 الملا طوُرش أبا :ةلّصلا بانك فش

 ةالصلا ةّيضرف ةفرعم امهو «عباسو سداسو :تلق ةسْمخ ٍةالّصلا طوُرُش

 .قيقحتلا يف هب مزج امك اهتيفيكو

 © هباب يف مدقت امل ُلاَبَقَبْمالاَو © ءانظ وأ ًانيقي ةي يأ ءوتسفَولا ٌةَفِرْعَم ©

 مكتنيز اود :ىلاعت هلوقل ةردقلا دنع ةملظ يف ًايلاخ ناك ولو يأ ِِةَرَْعْلا ر رسو

 عامجالا ماقو قالّصلا يف بال هب ُداَرُمْلا :سابع نبا لاق وجلس دنع

 دبْكَرَو هرس َنْيَب اَم ءايبص وأ ادبع ولو يأ ِلُجّرلا روغ أ ءًاضيأ بوحولا ىلع
 09 یا هحجرخأ اضيأ هيف ثيدحل حالا يف َةَمَألا اكو “هيف ثيدحل

 :نآرقلا ريسفت يف نايبلا يف يريطلا ريرج نبا هاور سابع نبا رار ۳١. / فارعألا (450)
 .ودجْسم لک دن مهر ًاوذخأي نأ أا :لاق هنأب )١١۱۲۷۷(. صنلا

 لح :َلاَق ؛ةقصصلا له أ رم ناک اده ّنأ :هيبأ نع هرج نب نمحرلادبع ثيدح وه )٤٤۱(

 دعمل نأ َتْنِلَع اَنأ هَكِيَلَع رح :  :َلاَقَف ؛فرثكنم يحفر هللا وسر ادن

 هلفط شحج نب هلل ادبع نب دَّمَحُم نعو .[مرومْلا نم منام ءاهطَغ ] :ظفل يفو [ َةَرْوَع

 (يشرقلا ةلصن نب هلل ادبع نب رمعم) رَمْعَمىَلَع رف لي هللا لوس عم تنك :لاق

 ف رغم ان ] لک یا لاق ناَفوشُكَم دعو قوثلاب رادع سلاح هَر
 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو [ ٌةَروَع نبدا نإ كيدي

 باب :بدألا باتك :عماجلا يف يذمزلا هاور دَهْرَح ثيدح .[ ٌةَرْوَع ذجفلا ] :ي
 ي دواد وبأو .نسح ثيدح اذه :لاقو (۲۷۹۸) ثيدحلا :ةروع ذحفلا نأ ءاج ام

 نب دمحم ثيدحو 50١(. 4)ثيدحلا :يرعتلا نع يهنلا باب :مامحلا باتك :ننسلا

 يذمزلا هاور سابع نبا ثيدحو .٠۲۹ص هج :دنسملا ف دمحأ مامإلا هجرخأ هلل ادبع

 ةحيحص ديناسأ هذهو ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاقو )۲۷۹١(. ثيدحلا :عماجلا يل

 مما ثيدحلا :لحرلا ةررع باب :ةالصلا باتك :هنم رظني :اهب جتحي

 أ هما ُهَدِبَعُْك ُدَحَأ جور ا اَذإ ] :هيفو هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثیدحل (447)
 ص ةا | ىلإ ةَرسلا تحت اَم إف بكر لا قوفر ةرسلا نود اَم ىلإ | َرظنَي الف روحا

 يف دواد وبأ هاورو :يعليرلا لاق .٠۲۳ص ١ ج :ننسلا يف يطقرادلا ٠ هاور [ ةَرَْعْلا
 .ٍةرْوَصْلا نم ةبكرلا ىلإ رسا تحت ام نِإَف :هيف لقي مل - )51١14( ثيدحلا - هنئس

 ىلإ ترس ْنِم َلَفْسأ ام فر :هظفلو - ۱۸۷ص ۳ ج - هدنسم يف دمحأ هاورو
>> 



 ۷ الملا طورش باب :ةالصلا باتك

 .ًاعامجإ ةروعب سيل هنإف اهسأر الإ ةثونألا عماجل َةَرحْلا ةروعك اهتروع نأ :يناثلاو

TEا و ت  ROTم 5  

 َرَهظ ام الإ ٌنهتنيز نيب الوم :ىلاعت هلرقل «ِنْيفكلاَو ِهْجَوْلا ىّوِس اَم ةَرْحْلاَو

 يف *ةرحلا يّمَدَق روهظ زاوج يفو .نافكلاو ُهْجَرْلا وه :َنوُرسَمُمْلا لاق اهن

 بحاص لاق .دواد نب راوس نولو (هءافعض) يف يليقعلا هاورو .[ ِهتَرْوَع نِ ِهّينبكَر

 دمحأ لاقو «نابح ناو ؛نيعم نبا هقثو يرصبلا ةزمح وبأ دواد نب راوسو :حيقنتلا

 هجرخأ (لماكلا) يف يدع نبا دنع رخخآ قيرط هلو .ىهتنإ .هب سأب ال يرصب خيش
 يراسخبلا نمع لقنو .ةرم نب ليلخلا نولو ؛ميلس يبأ نب ثيل نع ةرم نب ليلخلا نع
 .ثيدحلا ركن سيل هنإف ؛هثيدح بتكي نمت وهو :يدع نبا لاق «رظن هيف :لاق هنأ

 ثيدحلا نعم ىلع يقهيبلا ضرتعاو .۲۹ 1ص ١ ج :يعليزلل ةيارلا بصن نم ؛ىهتنإ
 نأ يغبني الف وينم يف فلتخا دقف بيعش نب ورمع ثيدح امأف :لاقف «هدنس ىلع ال

 يف ُهَعَم هيلع يتأي ام رئاسبو هب لالدتسالا حلصي ناك نإو ءةَمَألا ةروع يف هيلع دمتعي

 .(”8.5) ثيدحلا دعب :ىربكلا نئسسلا نم .ىهتنإ ؛قيفوتلا هلل ابو لحرلا ةروع

 نب سنأ نع ءاج ام اهنمو «ةحيحص يهو هدضعت ةباحصلا نع راثآلا نكلو :ُتْلَق

 [ نهد ب رطت ؛ٌنِجِروُعُش ْنَع ٍتاَفِشاَك انَتسِدْحَي هل مَع ُءاَمِإ نک ] :لاق كلام
 باطخلا نب رمع نع راثآلاو :لاقو [7707] صنلا :ىريكلا ننسلا ين يقهيبلا هاور

 .ةحيحص كلذ يف

 لوقلا نوكي داكي :تلق ؛نافكلاو هجولا وه نورسفملا لاق :هلوقو © ؛١۳ / رونلا )٤٤۳(

 نسم رهاظلا :لاق نم مهنمو ؛بايثلا ةنيزلا نم رهاظلا دع نم مهنمف «نيرسفملا رثكأل
 ريرح نبا اهاور .هجولاو «ناراوسلاو «متاخلاو ءلحكلا :هيدبت نأ اه حيبأ يلا ةئيزلا

 .(195 54-1595 )٤ رثألا :نايبلا يف

 يف يقهيبلا هاور .هحولاو فكلا ف ام :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو (©

 هحولا راهظإ ين ًافالخ دجأ ملو .(۳۲۹۸) صنلا :ةرحلا ةأرملا ةروع باب :نئسلا
 هلل او يلحلاو ةنيزلا نم نافكلاو هجولا ىلع رهظي اميف فالح وه امنإو «نافكلاو

 .ملعأ
 «متاخلاو ءفكلا باضيعو :نيعلا لحكو ؛هجولا :ةرهاظلا ةنيزلاو :سابع نبا لاق (©

 صنلا :يربطلا ريرح نبا هاور .اهيلع سانلا نم لحد نمل اهتيب يف رهظت هذهف

(19565). 

>> 



A الملا طوُرش باب :ةالصلا باتك 

 (©):(ا يف فنصملا راصتقاو «بيرغوهو نورصع يبأ نبإل راصتنالا يف هجو ةالصلا

 يف اهفرعتس ةلئاغ هيفو «حصألا وهو ةررعب سيل اهتوص نأ هنم ذخؤي هركذ ام ىلع
 .حاكنلا

 نئسملا يف يقهيبلا هاور .نافكلاو هحولا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو @
 ديناسأ رهاظو .(7701) رثألا :ةرحلا ةأرملا ةروع باب :ةالصلا باتك :ىربكلا

 . ملعأ هلل او ةحصلا بابلا ثيداحأ

 وهف ؛(ةَرُْلا يدق )٣( ةحسنلا يف ام ُتبثأو ؛ةّرُحلا يدث :(۷)و )١( ةحسنلا ي (#6)

(9) 

 امأ .بهذملا يف هجو هنأ وأ :هزاوحي :ليق ؛اهيمدق رهظ روهظ نأل «ةبارغلا هيف يذلا

 لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛ةحيحص ةالص يف ررصتي ال هنإف نييدنلا

 :نئسلا يف دواد وبأ هاور [ راسب الإ صياح ةالّص هللا لقب ال :وللا لوسر
 نس كديعس هاور :لاقو 01419 ثيدحلا :رامح ريغب يلصت ةأرملا باب :ةالصلا باتك

 ثيدحلا :عماجلا يف يذمرتلا هاورو . يبنلا نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع يبأ

 نسح ثيدح ةشئاع ثيدحو ءورمع نب هلل ادبع نع بابلا يقو :لاقو (۳۷۷)
 نم ءيشو ةأرملا ةالص زوجت ال :لاق :يعفاشلا لوق وهو يلعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو

 اهنالصن نافوشكم اهيمدق رهظ ناك نإ :ليق دقو :يعفاشلا لاق ؛فوشكم اهدسح

 دنع فيعض يأر وهف ءفعضلاو ضيرمتلا ديفن ليق نأ ىفخي الو .ىهتنإ .ةزئاح
 باب يف :ْمَألا يف يعفاشلا لوق امأ .يذمزلا لقن ام ىلع هللا همحر يعفاشلا انديس
 ادع ام اهندب لك ةالصلا يف يطغت نأ ةأرملا ىلعو) :46 ص١ج :يلصملا سبل عامج

 ةأرملا لكو) :64ص ١ج :ةالصلا يف بايثلا سبل فيك باب قو (اهيفكو اههحو
 هتالص يف لجرلا نم فشكنا اذإف ؛ةروع اهيمدق رهظو ؛اههجوو اهيفك الإ ةروع

 نمو شك وأ لق اهرعش نم ءيش اهتالص يف ةأرملا نمو هتبكرو هترس نيب ام ءيش
 ْمأ اَمِلَع هودعي الو الصف عضوم نم فكلا يلي امو اهيفكو اههجو ىوس اهدسج
 ال هناكم داعي مث ةطقس وأ حيرب فشكتت نركي نأ الإ ءًاعم ةالصلا اداعأ َمَلَْي مَ
 .ملعأ هلل او «هانتبتأ ام اندنع حجرت اذهل :ُتْلُق .(كلذ يف ثبل
 اذه يف ةأرملا نم ىلوأ ةرحلا نأ حصمرأ ينأ عم «ةأرملا لدب َةرُحْلا :) ةحسنلا يف
 ةبسانملا نكلو .ةأرملا ظفل مومعلو «كلذب نيتحسنلا ةداهشل ةآرملا تبثأ ينأ الإ ؛ماقملا

 ًالضف .ةرحلا يف فلتخا ارو «ةهادبلا ىلع اهنرصل ةروع ال ةمألا نأل ءةرحلا يضتقت
 .ملعأ هلل او .ةّربحلا نيملا ظفل نأ نع



 ۲۹ ةالُصلا طوُرْش باب :ةالملا باك

 ءامو جاحز يفكي الف اهبجح ال يأ قرشا نرل كلاَرإ عن ام ُةُطْرَسَو عاش

 ولو «*““ىبس امك يفكي الو كاردإلا نم ةعئام اهنإف ةملظلا هيلع دري معن «فاص

 «ردكلاك ةرضخلا تبلغ اذإ يفاصلاو ءامهب رتسلا دوصقم لوصحل راك ٌءاَمَو ٌّنيِط

 :يناثلاو تسلا ىلع هتردقل هوحن وأ يأ بولا ٍدِقاَفَىَلَع نيطنلا بجو :حصألاَو

 . “الف ًالإو بحبو اتيخ ناك نإ :ئدرواملا لاقو «ثيولتلاو ةقشملا نم هيف امل عنملا

 ْتَيْوُر ولف تسلا نم دوصقللا هنأل ههِلَقْسَأ ال هبِناَوَجَو الغا رس ْبجَيَو

 م وِريَغ ؤا ع وكر يف «سأرلا هبف لدي يذلا دفنا وهو يأ هيج نم روع

 دقو ًائيش هيلع عضب وأ يأ ُهَطَسَو دش وأ هِيَ «روك دملا طرشلا مدعل فكي

 دحاولا صيمقلا يف يلصأفأ ديصأ لحجر ينإ لاق دقو عّركألا نب ةملسل هلي لاق

 رسم هلو "یز نبا هححصو دواد وبأ هاور [ةكؤشب ولر هزر زار معن ] :لاق

 َنِب ٌءاَسِن ُهَعَم دهي رحم يص لي هللا ُلوُسَر ناك ْدَقَلإ :تلاق ةشئاع ثيدحل (445)

 هاور [ دَحُأ نهري ام هيي ىلإ سطح م نهطورم يف تاع تانيا
 ثيدحلا :بايثلا يف ةأرملا يلصت مك يف باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا

 يلو .ْفِصَي لَو فيش ال امي ِهِرْيَغ وأ فوض وأ ريح نم ءاَسك :ٌطْرمْلاو .۳۷۲)

 1 .ىنعملا اذه نيبت ثيداحأ بابلا

 يي امك فلكتلا نع انيهن دقو فلكتو ةغلابم هيف هجولا اذه ىلع رمألا نأ يل ودبي (4 4ه)

 ام اهنم فلكملا يتأي نأ ةيعرشلا رماوألا يف ةربتعملا لوصألاو «حيحصلا ثيدحلا

 لوصأ تايهيدب نم اهريغو ءرطضملا ىلع جرح الو «هركملا نع ملقلا عفرو ؛عيطتسي

 هب نررتسي ام اودجي مل مهنأ ىلع مههاركإ لاح ءالؤه لثم يف مئاق رذعلاف «ذيفنتلا

 انديس لاق امك ودبي ام ىلع ةروصلاو ءرصبلا ضغ يف فلكملا لاح ىقييو «مهتاروع

 مهعسو ام ىلع ةالصلا اوتأي نأ ١: ص ١ ج :ةارعلا ةالص باب :مألا يف د يعئاشلا

 .ملعأ هلل او .عجاريلف ليصفت هيفو ؛تاررعلا ةيؤر نم نيكمتلا عني ثيحب مهلاح

 ثيدحلا :صيمق ي يلصي لجرلا يف باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (455)

 ثيدحلا :دحاو صييمق يف ةالصلا باي :ةلبقلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو .(1۳۲)

 :عوسمجا يف يورنلا هلاق نسح هدانسإو [ ٍةَكْوَشِب ْوَلَو َكْيَلَع رر :هظفلو (841)

 . ٤۱۷ص ۳ ج



r. ٍةالصلا طوُرش باب :ةالصلا باك 

 نوكي نأو دب ال رتاسلا نأل ءال :يناثلاو ءدوصقملا لوصحل ,حّصأْلا يف هيب اًهضْعَب

 كاتسا اذإ امو «عنملا حصألاو هديب ىجنتسا ول ام فالخلا اذه ريظنو «رتتسملا ريغ

 فكك ةيدف ال بهذملاو «هريغ ّفّككب هسأر مرحم ىطغ اذإ امو «فلس دقو هعبصاب

 امع هب زرتحا (هډیب) هلوقو «هریغ فك ىلع دوجسلا زاوجك ناهجو :ليقو «هسفن
 هعفرلا نبا لاق امك ًامّرَحيُم لعف نإو ءاعطق يفكي هنإف ءاهيلع هدي ريغلا عضو اذإ

 .عنملا ةلع ءافتنال

 اَمُهَدَحَأ وأ ءامهظلغل ءاَمُهَل َنِيَعَت هربدو هلبق يأ ِيتَوَس يفاك َدَجَو نإ
 :َليِقَو دوجسلاو عوكرلا يف شحفأ هنأل هرب :َلِيِقَو ةلبقلا ىلإ هنأل هلق

 «ةيطرشلا يف لب ؛حيحصلا ىلع بوحولا يف ال فالخملاو «نيينعملا ضراعتل ريخي
 .هتالص حصت مل فلاح ول ىتح :بذهملا حرش يف هلاق امك

 دق هتراهط نأل ؛هتالص يأ ءْسَلُطَب ُهَقَبس ناف ءعامجإلاب ءِْثَدَحْلا ٌةَراَهْطَو ©
 لاق ءدمعتلا نع قبسلاب زرتحاو ؛©؟ *9ةيطرشلا ءافتنال هتالص اذكف ءًاعامجإ تلطب

 نيبو رهطني يأ «ينبَي ْلَب لطب ل ميقا يِفَو 2 **ثدحلا ىلع هركملاو :نايبلا يف

 ريغب الص لقت ال ] :لاق دي يلا نع امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع ثيدحل )٤۷ ٤(

 بورجو باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا.يف ملسم هاور [ لولغ نِي ةَقَدص الو ؛ِرُهُط
 )١( ثيدحلا :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلاو 4( ثيدحلا :ةراهطلا

 . نسخو بابلا يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه :لاقو

 يِف ْمُكُدَحَأ اسف اَذِإ ] :هيي هللا لوسر لاق :لاق ناما قلَط نب ّيِلَع ثيدحل (44)

 ثيدحلا :ننسلا ف دواد وبأ هاور [ ٌةَدلّصلا دعو اصرف فرص الملا
 نب يلع ثيدح :لاقو (١١١١و )١١١٤ ثيدحلا :عماجلا يف يذمزلاو )5١8(

 نع قلط نب يلعل فرعأ ال :لوقي (يراخبلا) دمحم تعمسو .نسح ثيدح قلط
 يلع نب قلط ثيدح نم ثيدحلا اذه فرعأ الو .دحاولا ثيدحلا اذه ريغ ب يبلا

 ننسلا يف يئاسنلاو .ة# ينلا باحصأ نم رخآ ٌلْحَر اَدَه ذأ ىأر ةنأكو «يِمِيَحّسلا

 -۹۰۲۳) ثيدحلا :قلطلا نبا يلع ثيدح ركذ باب :ءاسنلا ةرشع بانك :ىريكلا
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 ۴۳۹ ةالصلا طوُرُش باب :ةالثملا باك

 ار

 َرَذعَتَو «ريصقت الب ضَرَع .فانم يأ ءِضِقاُم لك يف ناَيِرْجَيَو «**”هريصقت مدعل

 تدعبأ وأ امهلسغ ىلإ جاتحاو هندب وأ هبوث سحتت اذإ امك يأ ؛ِلاخْلا يف عف

 مل لاَحلا يف رعَسُف خير تفك اب «لاحلا يف هعفد يأ ءَ إف بون حيرل

 نم امزح يأ ءاسَلطَب ايف فخ هُم تَّعَرَق نأ َرصَق نإَو روذح ا | ءافتنال لطب

 010 ان ثدحأ نم ٌهبشُي هنأل نيلوقلا ىلع جيرخت ريغ

 تربل ناَكَمْلاَو ْنَدَبْلاَو بولا يف «هنع ىفعي ال يذلا ءسّجنلا ةَراهَْطَو ©

 وأ يق ُهَباَصَأ ْنَم ] :َُي هللا لوسر لاق :ْتَلاَق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (4 9)

 كلذ يف ْرُهَو اص ىَلَع نيل مث أصوم فريم يذم وأ سلق نأ فار
 ىلع ءانبلا يف ءاج ام باب :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور [ ملكتي ال

 نع شايع نب ليعامسإ ةياور فعضل «فيعض هدانسإو )۲۲١( ثيدحلا :ةالصلا

 . ٤١٠ص ١ ج :نئسلا يف يطقرادلا هاورو :نييزاجحلا

 ْعَحَر من ءاَضْوَتف فرصا «َّفْعَر اذإ ناك ؛هظ رمع نب هلل ادبع نأ :عفان ثيدحل © (4 5.

 يف ءاج ام باب :ةراهطلا باتك :أطوملا يف كلام مامإلا هاور لكَ ْمَلَو ىب

 نع قباسلا ثيدحلا هب هجوتي امترو .نسح هدانسإو (45) ثيدحلا :فاعرلا

 .ًالسرم حص اذإ ةشئاع

 ع مالا ليفي حمم اعشاب ال :امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاج الو ©

 دحلا :اطوملا يف هدنسي مل كلام مامإلا هلسرأ .ىّلَص دق اًمىَلَع يب محرم

 یتاف ا ءيلَصُي َرْهَو فَعَر :ِبّبسُمْلا نب ٍدْيِعَس نع دنسأ امي ىوقي هلعل هنكلو )٤۷(

 اق ام ىلع عه رطب أ ذل بلا جوز ؛ةَمَلَس ما رخ ةر

 ريثك نع ىور بيسملا نب ديعسو حيحص هدانسإو )٤۸( ثيدحلا :ًأطوملا .ىلَص
 .سابع نب هلل ادبع مهنمو «ءاعيمج مهيلع هلل | ناوضر ةباحصلا نم

 قباسلا فاعرلا ثيدح نع رجح نيا لاق +۲۹ ٤ص ١ ج :ريبحلا صيخلت ین @

 ًافوقوم فنصملا يف قازرلادبع هاورو :لاق ؛ةشئاع نع ٰيطقرادلاو هجام نبا دنسب

 دقو - رمع نبا نع أطوملا یورو «هوحنو ناملس نعو ءنسح هدانسإو ؛يلع ىلع

 ٌءيَق وأ يذم وا ٌفاَغُر ُهباصأ نم ؛لاق «هنع رخآ هجو نم يعفاشللو - مدقت

 لكك ال نأو َهَّدُمْلا لطب ال نأ ديقلاف :ُتْلُت .ىنبف حر مك اًضَوَنَو فرصنإ

 . ملعأ هلل او «نيليبسلا نم جرخب ال امو



 ةالصلا طورش باب :ةالملا باك ۳۲

 ٌرمَأْلاَو اهيف نوكي نأ نيعتف ًاقافتا ةالصلا ريغ ع يف كلذ بجي الو ءاهبانتجاب رمألا

 . “رک ام مريم داسا ىلع لدي ٍتاَداَبِعْلا يف ُيَهَنلاَو وٌديض ْنَع يه ءايشلاب

 :لوق يف [ ۽ /رثدملا ر رهط كبار :ىلاعت هلوقلف «(ٍسّحْنلا ُةَراَهَط) :هلوق امأ © (4ه1)
 لاق «هبايث رهيو ءرهطتي نأ هرمأف «نورهطتي ال نوكرشملا ناكو ءءاملاب اهلسغا

 لوق ؛بونذلا نم رهطف كمسج :لاق مث «هيناعم رهظأ اذهو :يربطلا ريرحج نبا

 :ىلاعت هلوقو مامر صنلا ىلع ًاقيلعت ۱۸۳٠ص ١4 ج .فلسلا رثكأ هيلع

 ذعلا كل بجوأ ام كرتاف ءرجهاف باذعلا يأ [ ه / رثدملا ] يْرُحْهاَف َرْحّرلاَوظ

 .84١ص 4١ج :يربطلل نايبلا ريسفت ؛لامعألا نم

 رشا تلأَس :تلاق ءامسأ تلر رهط كبار :ىلاعت هلرقلف «بايثلا امأ @

 نِي دلا اهيو باص اذإ ؛انادخإ تيأرأ هللا َلوُسَر اي :تلاقف ي هللا َلَوُسَر

 نم ّمّدلا نك ادحِإ بث باص اذإ ر د لا نرو لاق علمت نن وحلا

 :حيحصلا يف يراسلا دور ف یس ےک دامب طل مات هنأ

 ةساج باب :ةراهطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو :(7 7١)ثيدحلا :ضيحلا باتك

 :(571) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأو «(۲۹۱/۱۱۰) ثيدحلا :هلسغ ةيفيكو مدلا

 . (۱۳۸) ثيدحلا ؛عماجلا ف يذمرلاو

 نِ شرو ٍةَيِراَحْلا لوب ْنِم ٌلَسْفُي ] :ك يبنلا لاق ؛لاق حْمّسلا يبأ ثيدحلو (©

 . (۲۲۷) مقرلا يف مدقت العلا لوب
 ىلع لاَ يصب هيي هللا ُلوُسَر یت ] :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل من @

 . 0779 ثيدحلا : ؛حيحصلا يف يراخبلا هاور [ هال ُهَعبْنأَف ءاَمب اًعَدف بو

 تنبأ اإ ] :َلاَق لو يبنلا نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلف ندبلا امأ ©

 هاور [ ىَلَصَر ّمَدلا كنَع يِلِسْعاَف ءاَمُرْذَت بهذ اذإف الملا يعَدف ُهَضْيَحْلا

 ملسمو :(5707)ثيدحلا :ةضاحتسالا باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 .هدعب امو (777/717)ثيدحلا :ةضاحتسملا باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف

 ؛لوبلا ّنِم م اوهر ] :لاق ی هللا لوسر نأ :دلط كلام نب سنأ ثيدحل مث

 :لاق .۲۷١ص ١ ج :ننسلا يف يطقرادلا هاور أن ٍرْبَقْلا ٍِباَذَع َةَّماَع إف

 . لسرم ظوفحاو
 يف لو ًاَيباَرَعَأ ىأر ل ئبنلا نأ :كلظ كلام نب سنأ ثيدحلف ناكملا امأو @

 يف يراحبلا هاور هيلع صف ءاَمب اعد عرف اذإ تح [ ُهوُعَد :لاقف ءِدِحْسَملا

>> 



 ۳۳ ةالصلا طوُرُش باب :ةالصلا باك

 بوث ُّضْعَب سجن ولو «"ةلبقلا ف امك .دهتْجا سجنو ٌرِهاَط ةبتشا وَلَو

 ريغب ٌءزح هنم يقب ام ةساجنلا ءاقب لصألا نأل هلك لسع بَجَو َلِهَجَو ندب وأ

 ِدَيْلاَو ٌمُكْلاك ءاقَرَط ّنَظ ْوَلُف «* ”””نينيع نيب نوكي اغإ هنأل ؛هيف دهتجي الو «لسغ

 ناستزيمتم نانيع امهنأل ؛هيفكي :يناثلاو ءانركذ امل ءحيِحّصلا ىَلَع ُهُلْسَغ فكي ْمَل

سي وأ تيب نم ناكم هبتشا ول عرف
.“*اضيأ يرحتلا عنم حصألاف طا

 

 يأ َُرِواَجُم ِهبِقاب َعَمَلَّسَْغ نإ هنآ حص اف ق ُهَيقاَب ْمُل سجن فن َلَسْغ ؤو

 .(551و 0١55و ۲۱۹) ثيدحلا :ءوضولا باتك :حيحصلا

 هللا لوُسَر ىلإ ٍشْييُح يبأ تن ةَمِطاَف تَءاَج :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (45؟)

 قرع كلذ اَمْنِإ ؛ال] :لاَق ؟ةالّصلا ٌعَدأفَأ (ُرُهطَأ الف ٌةَضاَحَتْسُم ينا :تلاَقَف يَ

 ملا كع يليسغاف تري اذإو هللا يكتم ةضبَحْلا تأ دف ضيا سو
 .(705) ثيدحلا :حيحصلا ف يراخبلا هاور [ يصر

 ةشباَع ىلإ َنْمعَِي ًءاَسِن ٌنكَر) :لاق ؛حيحصلا ين ًاقيلعت يراسخبلا ىكح ؛هلاثمو (457)

 حيباّصَمْلاب نوعي ءا نأ :تباأ نب دنر لعلب موضحا نب روا كدب دير
 تباع .اَذَه َنْعَنْصُي ُءاّسْنلا ناك اَم :ْتَلاَقَف ءرهطلا ىلإ رطب ءلْيَللا فوج ن

 .بابلا ثيدح «ضيح لا لابقإ باب :ضيحلا باتك :(َنهْيَلَع

 ثحبلا ةرورضب فرعي ببس وأ ءا مزال ريغ نم رومألا فلكت نع يهنلا مومعل (454)

 يل يراخبلا هاور [ فكنا نع انھن ] :لاق بط باطخلا نب رمع ثيدحل .يرحتلاو

 ُلوُسَر جرح : :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو .(۷۲۹۳) ثيدحلا :حيحصلا
 َلاَقُف ؛ُهَل ٍةاَرْقُم دنع سلاح لحجر ىلع اورم ؛ًاليل َراَسف ؛هرافلسأ ٍضْعَب يف يي هللا

 اي لل يبللا هَل لاق كارم يف ةا عابس ١ تفل ةاَرَقمْلا بحاص اي :ُرَمُع

 يب اَماَنَلَو ءاًهِنوُطُب يِف المح ام هَل ! فلكم اَذَه ریخت ال و ارقُمْلا بِحاَص
 :ةساحن هتقال اذإ ءاملا مكح :ةراهطلا باتك :ننسلا يف يطقاردلا هاور [ ٌروُهَط بارش

 :ءوضرلل ررهطلا باب :ةراهطلا باتك :أطرملا يف هَ رمعىلع ًافرقومو ١. 5ص ١ج
 . ٣۲ص ۱ ج



 الملا طوُرش باب :ةالّصلا باك قرت

 نم هعم لسغي نأ ريغ نم يقابلا لسغ نإو يأ أَو هلك ٌرُهَط «لوألا فصنلا نم
 اسحب فصتتنملا يقبو نافرطلا رّهط يأ ىفّصتنمْلا ريغف هَرِواَجُي ام لوألا ١ فصنلا

 لكل ةلسفي تح لطب ال :يتاثلو «سسجتلل الم بطر نأل هدحو هلت هلا ىلع

 هيلع تعقو اذإ بطرلا بوثلا نأ ىلع نیم اذهو «يرست ةبوطرلا نأل ؛ةدحاو ةعفد

 هنأ :ثلاثلاو «ةمتتلا يف نيهجوىلع ؟طقف ةباصإلا عضوم وأ هلك سجنتي له ةساحن

 بص مث فصلا ىلإ هالعأ ىلع ءاملا بصو بوثلا قلع نإ :عبارلاو ءاقلطم رهطي

 رهطي مل كلذك نكي مل نإو «ىلعألا ىلإ ارتي ال ءاملا نأل رهط يقابلا فصنلا ىلع

 اذإ امهيف حيحصلا وه يناثلاو :بذهملا حرش يف لاق ةيافكلا يف امهاكح «دازي هنأل

 :لاق ءرهط ةنفج ريغ يف هيلع ءالا بصب هفصن لسغ نإو «ةنفج يف هفصن لسغ

 .“*داصلا حتفب ُفّصتنَملاَو يعفارلا هلقن ام لمحي هيلعو

pe 

 وأ هعوكر وأ هدوعق و أ همايق يف يأ ٌةساَجَن ِهِساَبِلضْعَب قآلُم هلص حصت الر

 باب نم ندبلا يف هطاررش ا بوشلا يف كلذ طارتش | نم لحخؤيو «قبس امل هدوجس

 :فرع نب هللادبع لاؤسل بط رمع نباو ةريره يبأ ىوتف مهفلا اذه يف ٌلصألاو © (؛دد)

 ُهَئاَّصَأ نإ :ةَرْيَرُه وب لاَ ؟ُلُحّرلا هيب عبا بزا يف د ةر اَبأ ىتفتسا نا

ETEمَ ءيش يب کک ذر ؛لَك بوشل ليسغاف  

 ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور ديف لص مث بزا حلا نس

 ُهَناَكَم تفرع اذإ ؛لوقَي ٌرَمُع نبا ناک :َلاَك عفان ْنَع اورو :لاقو ۰ 3

 .هلك بتل ٍليمْعاَف الر لساف

 :تلاق امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح ؛یوتفلا هاه يف لصألاو ©

 ءاَهِتَضْيَح نِي ْترُهُط اذإ اهبْرشب نصت فيك ؛ قي هل ا لور لات ٌةأرْلا تعم
 ب هيز راس يف حق مف بالاي تمر م تح امد يف تار طلا لَ

 يضر ةشئاع ثيدحو )٤۲۰۸( ثيدحلا :يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف [ هيف

 ىلع حصو ةف احرهط نع ابو ن ملا صرف م ] :تلاق اهنع هللا
 ثيذحلا :ضيحلا مد لسغ اہ :ضيحلا باتك :حيحصلا ل يراحبلا هاور [ةرْئاَس

.{(T*A) 



 ra ةالّصلا طورش باب :ةالصلا باك

 نوكي ال نأ ربتعملا نأل ؛ةليوطلا ةمامعلا ةبانذك يأ ءهيكر حب ْكّرَحتَي ْمَل نِإَو «ىلوأ

 ٍسجْنىَلَع «لبحك يش فرط ضبا الو 2'*””ةساحنلل ًايقالم هيلإ بوسنملا هبوث
 1 وأ سجنلا ءيشلل لماح هنأل هتك رحب سجنلا ىلع نئاكلا ءيشلا كلذ َكّرَحَت نإ

 ال اهنأ :يناشلاو َقَماَمَعْلا ي امك ّمّصألا يف رحب ْمْل نإ اذکو هب لصتم وه

 ُهَحْوَأ وهو ريغصلا حرشلا يف يعفارلا هلاق ؛هل لومحم ريغ فرطلا نأل ؛لطبت

 هِلْجِر تخت ءروكذملا لبحلا فرط يأ ُكَلَعَج ولف «ضبقلاك ٌدشلاو ءنيهحولا

 الو لو ةساحنلل لما سبي هنأ كرحتي مل وأ هتكرحب كرحت ءاوس يأ ءاقْلَطُم تخم

 نم ءيش وأ هنطبك هوحنو يأ ةَرْدَص يِذاَحُي سجن رَ لَو ءاهب لصتم وه ام

 سحب هفرط طاسيىلع ىلص ول امك ءحبِحّلا ىلع ٍدوُجّسلاَو عوكرلا يف «هندب
 هيزاوي يذلا َرَدَقلا نأل ءرضي :ينافلاو «هالصم هنأ هيلإ بسن نإو ؛هتالص حصت

 سجنا هاقال اذإ امأ «هيقالي يذلاك هتراهط ربتعتف هتالص ناكم هنوكل هيلإ ب

 .ًامزج لطبتف

 عم اذكو يأ ٍصاّطلا دقق | ءهوحتو بلك مظعك يأ «سجنب ُهَمْظَع لص وو

 :اولاق ول اذكو ةرورضلل ٌروُدْعَمَق ,**" 'هريغ عفني ال هنإ ةربخلا لهأ لوقو ؛هدوجو

 ءءربلا ئطبل مميتلا ريظن وهو ءرهظي اميف هريغ نود بلكلا مظعب ًاعيرس ريحني هنإ

 جت مل نإ اذكو «ةرورضلل ُهُعْرَن بَّجَو ,رهاطلا دوحو عم هب هلصو إو يأ ءالإو

 حابأ ام وهو يأ ءأرهاظ اررض ْفْحَي مل الإ ءاضيأ عزنلا بجيف ربجو ربحا ىلإ

 ملح ْذِإ هباَحْصَأب يّلَصُي يي هللا لرز امني :لاق كض يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (457)

 هللا َلوُسَرىَضَق اّمَلَف ملاعب اًوَقلَأ مولا كلذ یر اًمَلَف وِراَسَي ْنَع اًَمُهْعَضَرَف يلع

 ؛كِيلْعَت تِيَقْلأ كاني :ًرلاف [؟ُكلاعي ميامى ْمُكَلمَح ام ] :لاق ؛ةسالّص يي

 ينربخأف يناتأ مَلَسَو هيلع هلل ىلَص ليربح نإ ] :هلَع للا ُلوُسَر َلاَقَف ؟اَنلاَعب اَنْيَملأَ

 هيَ يف أر إف « ظني دج ملا ىلإ ہکذحأ ًءاَح اذإ] :َلاَقو [ ارد اًمهيف نأ

 . (560) ثيدحلا :نيسلا يف دواد وبأ هاور [ اًمهيِف ّلَصيلو حسف ید ر أ ارد

 .لامعتسالا اذه لثم متحت ءام ةلعل وأ لثم اهرسك لاح يف يأ (4 507)



 ٍةالّصلا طورش باب :ةالّصلا باك ۳٦

 يلصي هنأ ىلإ يدؤيو هيدعتل ًاضيأ عزي هنإف هانركذ ام يأ فاح نِإَو :َليِق «مميتلا

 غرني ْمَل َتاّم كإف ةدحاو ةالص كرب هلتقن نحنو ؛اهلمحب طرف ةساجنب هلك هرمع

 الفل عزني :يناثلاو وتمرحل اكعهو تيملل ةلثم هيف نأل ؛ًابوجو يأ .حبِحّملا ىلع

 .ةساجنلل ًالماح هللا ىقلي

 هب ةحاح الو ةحاحلل “ولا رثأ نع وفعلا نأل «ٌحّصألا يف سَلَطَب اريج َلَمَح ولو قبس امل رَ ىلع راصتقالا زاوحل ِِراَمْجِتْنما ٌلَحَم نع فيَ
 .لومحما قح يف امك لطبت ال :ينالاو ءريغلا لمح ىلإ

 نأل ءايلاغ ةنم ٌزارتْحالا ُرَذَعتي امَع ُهْنَع ىَفْحُي هَتَساَجَن نقي أ عراشلا نطو

 ولف ًادحاو ابوث الإ كلمي ال مهنم ريثكو ؛مهجئارح يف راشتنالا نم مهل دب ال سانلا
 تقَوْلاِب ُفِلَتْحيَو *”"ةقشملا تمظعل كلذ اس املك لسغلاب “اورم

 .ُهَلَسَع وأ وخلا عضم حسم :ىجدتسساَو .نطَبلا نم جر ام رجلا (45)

 . اور لدي ًارفلك :(۲) ةعستلا يف #)
 ىلإ اقُيرط اّ نإ :هللا َلوُسَر اي :تلق :تلاق ؛لهشألا يب نم ةأرما ثيدحل @ (559)

 بدل يه ٌقيِرط اَهَدْنَب سيا ] :َلاَق ؟ اًنرِطُم اذإ لعن فيكف تنم احلم

 ثييدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور [ ِهِذَهب وهف ] :لاَق !ىَلَب :تلف :تلاق [ ؟اًهنب
 امهاور هدعب يذلاو وه .(5759) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا ف يفهيبلاو «(۳۸4)

 يف رضت ال ةأرملا ةلاهجو ؛(47١) ثيدحلا :ةراهطلا باوبأ :عماجلا يف يذمرتلا
 نب ركب يبأ لوق ىكح نأ دعب ركاش دمحم دمحأ خيشلا لاق ؛ةيعباتلا هذه لثم

 لات (احيحص هری مل هريغ ناك نإو «حصف كلام هاور امم ثيدحلا اذه) :يبرعلا

 كلام رايتخا عم ًاصوصحو ءرضي ال ةيعباتلا هذه لثم يف لاحلا ةلاهج نإف :خيشلا

 يف ًاطايتحا مهدشأو «ةنيدملا لهأب سانلا فرعأ وهو ؛هتطرم يف هجارخخإو اهثيدح
 ٠ ١ مهنم ةياررلا
 لسغي هنكلو ؛«ءوضولا ديعي ال هنإف ؛ثدبلا امأ ءبوشلا سحبت ناك اذإ اذه @

 اون ال ل وللا لوُسَر عم انك ] :لاق هلق دوعسم نب هلل ادبع ثيدحل ؛ةساجنلا

 يف مكاحلاو < 49) ثييدحلا :عماجلا يف اقيلعت يذمزلا هاور [ ئَطْرَمْلا َنِم

> > 



 فيفي ةالّصلا طوُرش باب :ٍةَالّملا باك

 ال رادقم نع ءاتشلا نمز يف زازيحالا رذعتي دقف يأ ِنَدَبْلاَو برقا نم وضو

 ال مَع صيمقلا ليذو لْجرلا يف ىفعيو "فيصلا نمز يف هنع زارتحالا رذعتي
 وأ طقس ىلإ ُهحاَص بسني ال ام هنع وفعملاو ارلا لاق مكاو دليلا يف هنعىغعي

 اهب هطالتخا ّنَّظلا ىلع بلغي ساحل يقي فنصملا ززتحاو «ظْفَحَت لِ
 ريغ امأ ءيهاظلاىلع لصألل ابيلغت ةراهطلا هلاثمأ ينو هيف رهظألا نإف «ع راوشلا بلاغل

 امك لمقلا اذكو ثیغ ثيابا مد ليلق ْنَعَو ءاعطق رهاطق ُهَساحب نط مل اذإ نقيتلا

 ًاضيأ كلذك ,يِباَبُدلا ميوو «زازتحالا رسعو هب ىولبلا مومعل رسما 3 هركذ

 "۱ع زاوحالا ةلوهسو هتردنل هریک نع ىف أل هنأ جصألاَو ور وهو

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )٤۸۳-٤۸1( ثيدحلا :بيرق ظفلب كردتسملا

 . يهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش

 03 يبا جور هَل م تنس هنآ «فوع نب ن رلادبع نب ميهاربإ ول ما ثيدحل (400)

 وسر لاق ؛ةَمَلَس ما تاق ٍِذَقلا ناما | يف يِشْمْأَو يلي ليطأ ةا رنا ينإ :ْتْلاَقَ

 ثيدحلا :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور ع ُهدْعَب ام ُهُرُهْطُيل لک ثا

«(FAT)اضيأ كلذ يورو :لاقو ؛(4؟7١5) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يب يقهيبلاو  

 ٠٠١( ٤)ثيدحلا [ ًاضْمَب اَهُضْعَب رهت قرطلا] ؛يوقلاب سيلو ًافوقوم ةريره يبأ نع
 . يقهيبلا هلاق ؛يرقلاب سيل دانسإ اذه

 تارشحلا اهيلع قلطي «ضرعبلاو ؛بابذلاو ؛لمقلاو ؛ثيغاربلا نم ءايشألا هذه @ (451)

 لحنلا ىلع قلطت برملا :ظحاحلا لاق :رجح نبا لاق ءاهنم زرحتلا رذعتي يلا

 .575ص ٠١ ج :يرابلا حتف هإ .ابابذ كلذ ههبشأ امو ربدلاو

 ودع لة تخ إل ادا خنک :لاق معن يبأ نبا نع ثيدحلا ينو ©

 ْنَع ينلأسُي ادَهىَلإ اورظنا :َلاَق !ق َرعلا لهأ نم :َلاَق ؟تنأ سم :لاَثَ ؛ضوُعَبلا

 َياَقاَحْيَر امه ] :ُلوَُي كي بنل رک ر نبا أولت دقو «ضرغبلا مد
 نع ُهَلأَسَو :ظفلب 04449 ثيدحلا :حيمصلا ن يراخبل هاور .[ يذلا يف

 أل يذلا وفعلا نم اذه لثم نأ رمع نبا ب باوج ةلالد يفف : ؟بابذلا لقي مرم

 هم اًضوتي الو لاري

 رخن هرکذ نمو دولا هرب نم جرب نميف ء ءاطع نع رثألا يف ءاجو @
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 الملا طوُرُش باب :ةالملا باك ۳۸

 رهظ اذهبو «معت ال هب ىولبلا نألو فلم هت زواج «قّرعب رشتنا ليف الو

 يعفارلا ححص ثيح هريغ هب ثولتف ولا لَم قرع اذإ ام نيبو اذه نيب قرفلا

 زازتحالا ٌرُسْعَيو ابلاغ هب خطلتلا عقي اذإ اميف يأ ِةَداَعْلاب ُةَرَْكْلا فَرْعُتَو وفعلا هيف

 اضيأ رظنيف ؛زارتحالا رذعتل هانتبثا امنإ وفعلا لصأ نأل ريك :داز نإو ٌليِلَق ؛هنع

 :مامإلا لاق «تاقوألاو دالبلاب فلتخيف اذه ىلعو «هيلإ ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا يف

 اَذَه يف ٌمَجْرُيو بايثلا لسغ يف سانلا ةداع رابتعأ نم ًاضيأ دب ال هنأ هب عطقأ يذلاو

 .يلَصْمْلا يأَر ىلإ هلك

 هيفف «هنع ىفعي ال اردق تغلبل تعمج ولو «ةقرفتم ةساجنلا تناك ول عرف

 .وفعلا ىلإ هليمو ؛مامإلل نالامتحا
 ايا ص كم مثلا ب يك عال“ فل ۰ 2

 قشي سنجلا اذه نأل ُمَلغَأ هلل او ءاقّلْطُم وفعلا َنيِقَقَحُمْلا دنع حّصألا :تلُق

 .هبلاغب هردان يحلف «بلاغلا يق هنم زارتحالا

 لسغلا بجو ولف ءاهنع ولخي ام َّلَق ناسنإلا نأل يثيغاّربلاك تارا ُمَدَو
 ُحوُرَشْلاَو ُليِماَمُدلاَو هنع ءانغتسالل لف ُةَرَصَع نإ :َلِِقَو ٌقَضْل ةَ ركل

 “يليا نع زارتحالا رسعل تاَرْكَبْلاَك :ليق ؛ةَماَجْاَو ءِدّصقْلا وهو 3 2 واضع

 نم باب :حيحصلا نم ءوضولا باتك يف ًاقلعم يراخبلا هاور .َءوْضْوْلا يعي :َلاَق

 قيعلتلا اذهو :رجح نبا لاق .ربدلاو لبقلا نم نيجرخملا نم الإ ءوضولا ري مل

 "ال١1 ص ١ ج :حتفلا :رظني :حيحص هدانسإو هرحنب هريغو ةبيش يبأ نبا هلصو

 . (517) صنلا :ةبيش يبأ نبال فنصملا :رظنيو

 ٌرَمُع نبا ٌرّصَعَو :لاق :(۳۲) باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف يراحبلا َقلَع © (455

 ةبيش يسبأ نبا هلصو :حرشلا يف رجح نبا لاق .اّضَوَتَي ْمَلَو مدا اهن جَرَ ةر

 ١ ج :حتفلا نم رظني :(ىّلَص م اضوتي مو :هلوق لبق دازو «حیحص دانسإب

 يف َةَرْثَب َرصَع َرَمْعَنِبا ْتْيَأَر) :َلاَق ركب ْنَع :ةبيش يبأ دنع هظفلو .۳۷ ٤ص

 بادكلا .(أَّضَوَي مو ىَّلص من هع نيب ةكَحف مه نم أش جَرَ يهر
 . ١ 433) صنلا 201١59 بابلا :فنصملا
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 14 ةالملا طوُرش باب :ةالصلا بانك

 ناكمإلا ردقب هل طانحيف يأ ِةَضاَحِتْالاكَف ابلاغ موذي ُهلْثِم ناك نإ ٌحّصألاَو
 يبتجألا ِمَدُكَف ًالِإَو فالح نايرج ريغ نم قشي وأ رذعتي امع ىفعيو ءاهيف امك

 هيف ةقشملا ءافتنال يبنحألا مد نع نع يأ هنع یف الف «تارثبلا فالخب ردنت اهنأل

 ا قرطتي مدلا سدح أل ؛ اوفع ن الا هدع ام وهو يأ ليِلَق نع ىَفْعُي :ليِقَو
 رخآمىلإ ٌلْيِباَنَدلا يأ ءاهْنأ حصا :ْتْلُق .ةحياسملا لح ينو هنم ليلقلا عقيف ؛وفعلا

 ملغأ هل او «يبنجألا مد ليلق ْنَغ وفعلا ُرَهَظَألاَو ءفلس امل يتارتبلاک «مدقت ام

 دحأ نم دلوتملاو ريزتخلاو بلكلا مد ءامدلا نم ىنثتسيو :ُتْلَق ءاضيأ فلس امل

 ُديِدصلاَو ُحْيَقْلاَو ءنايبلا بحاص هبلإ راشأ امك ًاعطق هنم ءيش نع ىفعي الف

 ةدايز ىلإ الاحتسا نامد امهنأل «يڼجأر هسفن يف هانركذ ام عيمج يف يأ مٌدلاَك
 امل رب

 ءِديِدَّصلاو حيقلا ىلع ًاسايق «ٌحسيِر هل يلا طْتتملاَو عور ءم اكو دامن

 هل ةحئار ال يذلا ديدصلاو حيقلاك وهف ةّلعب للحت هنأل ,ِرهظألا يف حير الب اَذكَو

 هحيحص يف يراخبلا قلعو ؛ثدحب تسيل اهنإف «مدلا ليلقو قزبلاو ةَماَحَحْلا نأ ©
 .ٌءوُضُو ٍمُدلا يف َسْيَل :زاححلا لهو ٌءاطعو يلع نب ُدّمَحُمو سوواط لاق :لاق

 يبأ نبا هلصو اذه هرثأو :روهشملا يعباتلا ناسيك نبا سوواط :رجح نبا لاق

 مَدلا ةنَع ٌلِسْعَي ؛اءوضْو ملا يف ىر آل َناَك ُهْنأر :هظفلو «حيحص دانسإب ةبيش

 صنلا :فنصملا باشكلا يا ةبيش يبأ نسبا هدنسأ ؛لاق امك وهو .هإ حو
 | يأ يلع نب دمحمو :حتفلا يف لاتو .(اءوُضُو لِئاَسلا ُمّدلا) :هيفو )١47(

 يبأ ظفاسحلا دئاوف يف ًالوصوم هانيور اذه هرثأو :رقابلا رفعج وبأ يلع نب نيسحلا

 نع رقابلا رفعج ابأ تلأس :لاق «شمعألا قيرط نم هيومسب فورعملا رشب
 يبأ نبا وه ءاطعو .ءوضولا هنم تدعأ ام مد نم رهن لاس ول :لاقف ِبفاَعرلا

 زاجحلا لهأ يأر امأو .هنع جيرج نسبا نع قازرلادبع هلصو اذه هرثأو «حابر

 يبأ نبا هجرخأو «ريبج نب ديعسو ةريره يبأ قيرط نم قازرلادبع هاور :لاقف

 قيرط نسم يضاقلا ليعامسإ هجرخأو «بيسلا نب ديعسو رمع نبا قيرط نم ةبيش
 :رظني .يمفاشلاو كلاس لوف رهو «ةنيدلا لهأ نم ةعبسلا ءاهقفلا نع دانزلا يب 1

 فنصملا باتكلا

 . ًاءوضو

 هيف ىري الو هيف صخري ناك نم :هصوصتب )١1۷( بابلا ؛فئصمل



Y4ٍةالصلا طوُرش باب :ةالّصلا باك  

 بذهملا حرش يف ححرو «قرعلاب هل ًاهيبشت ؛ملغأ هل او هتراهط بهذمْلا :تلق

 .“ تارٹبلاک وهف هاجت ثيحو :لاق مث هب عطقلا

 ديِدَجْلا يف ُءاَضَقْلا بَجَو ُهْمَلَْي ْمَل .هنع رفعم ريغ يأ «سجنب ىلع ولو
 هيف ثيدحل «بج ال ميدقلاو ءاثدحم ناك هنأ ةالصلا نم غارفلا دعب هل ناب ول امك

 امل اهكرتب هطيرفتل هوبَهْدَمْلا ىَلَع ُءاَضَقْلا بَجَو يبن م ملَع نِإَو لوم

 نع ةبيش يبأ نبا جرخ أ ءاعيمج تخ ةباحصلا دعب نيعباتلا نم فلسلا كولسل اذه @ (47)
 فيس ندعو .ٌةَرَم الإ لمل نِ اوُوضرَن ال :هينبل لوقي ناك هنأ «هیآ نع ماشه

 نشو سب ال هر سبو ءار أل ناک «لصفمت ُةَحْرُف ٍدِهاَحُمِب ناك :لاق

 لسغي :لاق «ءليست لازت الف ؛ةريشك ليمامد هب لحر :ميهاربإل تلق :عاقعقلا

 :لاقف زوما ب عر تع لس أ يعشلا نعو .يلصيو ردابيو ًاضرتيو اهناكم

 ًاسوراط تي ر :لاق «هيبأ نع ةليبع نبأ نعو .همدق ىلإ هنرف نم لاس نإو يلصي

 ل ل

 صوصتلا :ههابشأو نبحلاو لمدلا ف )١54( بابلا :ةراهطلا باتك :ةبيش

 0 ل

 ا َلاَقَو بلص يف ىَضَمَف امد ىقْوَأ يبأ نبا َقَرَبَو :حيحصلا ف يراحبلا لاق ©

 ةوضرلا باع ةيياتت ل زودت نسل هاي ردي جو

 هل نأ تاسلا نب ب ءاطع نع هعماج يف يروثلا نايفس هلصو اذه هرثأو «يباحصلا

 :هلرقر عرس دابا ساحل ر ا

 لاق امك يهو .هإ ( همجباحم ب 82 ادام هد

 . مجتحا اذإ أضوتي ناك نم باب :ةراهطلا باتك :فنصملا باتكلا يا رجح نبا

 سالا لَم ؛هيلعَت ملحن ىلص ءوت | لوُسَر نأ ؛هيط يردخلا ديعس يبأ ثيدح وه (4074)
 لح كايرو ا لوس اي :ًاولاَق ع ْمُكْلاَعِب مملح مل ] :َلاَق «فّرّصنا ملف ؛مُهَلاَع
 الف - -[ ىذا ] ظفل ینو - ًاّبح اًمهيِف نأ ينربخأف ينا َليِئاَرْبَح نإ ] لاق ؛انعلخف
 امي مهي َدَحَو ْنِإَف ءاَمهيف رن هين بلقب دحلصلا ىلإ ہکذخا ءا

<< 



 قالما طور باب :ةالصلا ُباَتِك

 .نالوقلا ليقو ءاهب ملع

 أطخلا ناب هدعو عم هذحاؤي ال نأ هللا لضفف ءاضقلا لبق تام ول :ٌّعْرَ

 . هيواتف يف يوغبلا كلذ ىلع صن دقو عوفرم ةمألا نع نايسنلاو

 هريغ برش يف ىأر ْنَّمَع لكس هنأ يطانحلا هللا دبع يبأ ىواتف يف تيأر :ًعْرف

 يلصي ُهآر اذإ هنأب باحأف ؟مالعإلا هيلع بجي له هب اريبخ هسبال نكي ملو ةساحب

 الو اهب العم ىّلصي هآر نم ةالصلا ناكر أ ميغ ُهُمَرلَي اذكو «مالعإلا همزلي هيف

 . "هيلع َنيَعَتَو هريغ هب مقي ٌمَل اذإ كلذ هيلع متحتيو اهلمكي

 سمج نم امهنأل اسهل م اَمهْفَأ هرس يأ «نيقرحب قطنلاب لطب لصف
 (ع)و ةياقرلا نم (ق) ك يأ أ ېهفُم فْرَح ؤا م الكلا هيلع ب ام لقأ هنأل «مالكلا

 فالخب تكسلا ءاه فذحت أطحأ نإو مالكلا دوصقم ىلع هلامتشال ؛ةياعولا نم

 َدْعَب هدم اكو ءفلس امك نافرح مالكلا هى ع يف ل
 اًهُمَصَق ةصوصخع فورح يهو ءاي وأ راو وأ ْفلأ هدا نأل ءحصألا يف ف
 الو ةكرحلا عابشإل يت دق اهنأل هال : يناثلاو «هيلإ رخ یر تک فورم لإ

CIV Br 
 , افرح دعت

 :ىربكلا ننسلا .يوقلاب سيلو :يقهيبلا لاق [ امهيف لع من ضرأألاب امُهْحَسَْيل
 يف هيأرل ثيدحلا اذهب يعفاشلا جتحاو .(4184و )٤۱۸۸ ثيدحلا :ةالصلا باتك

 ىنعم ىلع ىذألاب ليربج رابخإ نأ هدنع لمتحا هنأل ءديدجلا ف هنع عجر مث ميدقلا
 نم رذقتسملا ىذألا ىنعم ىلإ ٌلووُم هدنع ثيدحلاف «تارهاطلا نم هنم ردت ام

 ا ىلإ سيلو تارهاطلا

 عزف ؛عفان هاتأف ؛مد هيفو هئادر يف يلصي رمع نبا تيأر :لاق ؛ملسأ نب ديز رثأل (475)
 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .هتالص يف ىضمو «هءادر هيلع ىقلاو «هءادر هنع

 4١(. 519 رثألا

 اياق :مفرأ نب ديز لاق [ ۲۲۸ / ةرقبلا ناف هللا اوُموُقَول :لاعت هلوقل @ (477)
 .مالكلا نع انيهنو تركشسلاب

>> 



erٍةالّصلا طورش باب :ةالصلا باتك  

 بذهملا حرش يف حصألا ىلع ةالصلا لطبي ال ًادماع رذنلاب ظفلتلا :ٌّعْرَ

 . باطخ اهيف نكي مل اذإ ًاسايق ُهلثم برقلا رئاسو قتعلاو ةقدصلاو

je ىلع هتالص لطبت مل هباحأف ًايلصم هرصع يف هِي يبنلا اعد ول :ناث عر 

 . لوقلاك ريثكلا ٍلُعِفْلاب هتباحإ ن أ ْءَهْظَي يذلاو « «حيحصلا

 ةأرملا ةمامإ باب يف رحبلا يف :ٍهُحْوَأ ةثالث نيدلاولا دحأ ءادن يف :ثِلاَن عرف

 الو بحت :اهئلاثو ةالّملا لطبتو بحت :اهيناثو «بحت ال ةباحإلا نأ هدنع اهحصأ

 هب َرَهَط نإ َحْفَلاَو نيبألاَر َءاَكَبْلاَو كجَصلاَو حنا نأ ٌحَصألاَو

 هنأ هلباقم جوو الق الإو «“""رخآ هحو ىلع نيفرحب ىتأ ول امك تل نافرَح

 ب رضا وسر عم يل انأ انأ انب :ل :َلاَق هفط يملا مكحلا نب ةيواعم ثيدحلو @

 تلم ْتلَقف مِهراصبأب مرق 58 اهلا َكُمَحْرَي :قق ؛موقلا نم لر َسَطَع ذإ
1kامل لف واصنع مديد َنوُيِرْضَي ولحق يل نورظنت گنا ام هم  

 ا ياو ره يبأب ابف ب هللا ُلوُسر یلص امل “تكس ينكل يوت مهيار
 لَو -يِئرهن - ينرهك ام ل ار ثني اسي نسخا ةد لَو هلق اعم تار

 مالك نِ ٌءَْس اه حم ال تاللا هدم د ] :َلاَق من ؛ يمت الو يِيَرص
 5 هللا لوسر لاق امك و أ ع نارا ءار ٌربْكَتلاَو خيبنستلا ره امن «سافلا

 ثيدحلا :ريسفتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور «مقرأ نب ب ديز ثيدح امأ (©

 ثيدحلا :ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاورو (5574)

 :حيحصلا يف ملسم هب درفت «يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح امأو )٥۳۹/۳۵(.

 . عمان /م#) ثيدحلا :دجاسملا باتك

 للا لوُسَر رم يل ناک ] :لاق هذ بلاط يبأ نب يلع ثيدحلف ؛حنحتتلا امأ © (571)
 1 يل حست للاب تْلَحَو اذ تنك راهنلاب ٌلَحْدَمَر للاب ٌلَحْدَم ؛َنآلَحْدَم ديك
 ار ا ی ع ع سا :رهسلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور

 ؛يلصُ وهو هَ اذ تنكف ] :هظفلو )۳۷١۸( ثيدحلا :بدألا باتك :نئسلا يف

 . [ يل نني
>> 



 4r العلا طور با :قالصلا باك

 قيقحتلاو بذهملا رع ر فشلا فل نيب ب لصاحلا خفتلا يف قرف

 ةَالَّصلا ٌعَّطَفَي ال ] :لاق كي يبنلا نع هلل ادبع نب رباج ثيدحلف ؛كحضلا امأ @

 «٠؛١.رثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور [ هرم اًهُعْطَفَي ْنِكَلَو شكلا
 ٠٠< زو (453) ثيدحلا :[ َةَهَقْهَقْلا اهْعَطَقَي كلو :ريغصلا يف يناربطلا ظفلو

 . ۸۲ص ١ ج :دئاوزلا يف :نوقوثوم هلاحر :يمئيهلا لاقو

 يقو يلَصُي ب هللا َلوُسَر تيار ] :لاق ؛هيبأ نع فّرَطُم ثيدحلف ؛ءاكبلا امأ @

 باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (ءاَكَبلا نم احلا زيزأك ٌريزأ هردص

 .(445)ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو 5 1)ثيدحلا :ةالصلا ف ءاکبلا

 ٍتفّسكنا :لاق ءامهتع هللا يضر ورمع نب هلل ادبع ثيدحلف ؛خفنلاو ُنيِنَألا امأ ©

 فأ ] :َلاَقَف هِدوْجْس رجآ يف من :َلاَق ىَلَصف ذي هللا لوُسَر دع ىَلَع نشا
 ُب ال نأ ينذيت ملأ يهين انآ مهب ال يدي مآ بر ] :لاَق مم فأ

 .هإ .سْمشلا وصحن ذو هلص نم عي هللا ُلوْسَر عرق [ ورفعت مهو
 ةّياثلا ةعكرلا نم ِهِدوُحُس ريخآ يف خفنُي َلَعَحَر :لاق ءاطع ةياور يف يقهيبلا لاق

 مل هلل ادبع نع كلام نب بئاسلا ةياور يف كلذكو .فيفأتلا رك ذي ملو ءيكنت 3
 عكر ي لاق نم باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور . يالا ركذب

 لاق (5145؟) ثيدحلا :ىربكلا ننسل نسل يف يقيرلاو 1۱۹7 تيدا زت

 ضرع امل كلذو ءطيِطَقْلا ةبلشي ًاخفن اده نوكي نأ هبي يِذْلاَو :اضيأ يقهيبلا

 :تلق ا ألا ی وغلق العلا هلع بو لت عب بيعت ييهلع

 دقو هتوبل NS ,ةقفشلاو ملاتلا نينأ وه يأ

 ا االغ و ئبنلا ىأر :تّلاَق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدحلف ؛خفنلا امأ ©

 ف يذمؤلا ءار | كو ابن ١ حلف اي ] :َلاَقَف ؛خفت َدَحس اذِإ ؛سلنأ ُهَل لاقي

 لاقو )۳۸١( ثيدحلا :خفنلا ةيهارك يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا

 ضعب ُهَفعَض دق ةزمح وبأ نوميمو .كاذب سيل هدانسإ ةملس ّمَأ ثيدحو :يذمرتلا

 مث .(۷۳۳۹) مقرلا :رجح نبال بيذهتلا ا بيذهت يف ةمجرت هل :ُتَلَق .ملعلا لهأ

 ا :5 هلا لوسر بحاص ةمادقل ؛تلق :لاسق ؛لبان نب نأ ثيدحل

 يب يقهيبلا هاور .ًاوخفلا :َلاَقَف ءا اذ ذإ ماَرَحْلا دجسم يف ٍماَمَحْا شيرب

 . (7” 45 ه) رثألا :ىربكلا



 ٍةالصلا طرّرش باب :ةالّصلا باك هه

 يل يعفارلا مالك ىضتقمو «ليصفتلاب هادع اميف مزجو ,حنحنتلاب فالخلا ةضورلاو

 الإ ءباحصألا نع ًالقن ةمتتلا يف حرص هبو «باتكلا يف ام ريغّصلا اميس ال هيحرش

 نافْرَح نسي مل نإو ؛هيف فالنلا ٌنايرح مِهْوي فنصملا ريبعت معن .نيلوق هاكح هنأ

 .كلذك سيلو

 نإ ُهَمِرْحَت َلِهَج وأ ةالّملا يمن ْوَأ هنا قبس نإ ماال ريِسَي يف ُرَدْعُيو

 ٌهالَّصلا ِهّْيَلَع هنإف نيحيحصلا يف ةباثلا نيديلا يذ ةصقل مالسإلاب ُةُدْهَع برق

 نمو «مالكلا ميرحتب ًالِهاَح ناك نيديلا وذو ةالصلا يف هنأ ركاذ ريغ ناك ُمالّلاَو

 مالسإلاب دهعلا ديعب ناك ول اّمأ ءوِدْصَق مَدَعِل يسانلا َنِمىَلْوَأ ةناسل مالكلا ىلإ قبس

 بيرقك ءاملعلا نع ةديعب ةيرقب ئشانلاو «ملعتلا كرتب هريصقتل هب رذعي "الف

 قبس نإ مالكلا ريثك يف رذعي ال يأ ,حّصألا يف ُةَريِثك آل ؛هرئاظن يف امك دهعلا
 لطبأ ول هنأل ؛لطبت ال :يناثلاو «هنع زارتحالا نكمي هنأل ؛مدقت ام رخآ ىلإ هناسل

 . دمعلاك هليلق لطبأل هريثك

 «هعم مدقت ام يأ وخلو حنحتلا يفو «فرعلاىلإ ريثكلاو ليلقلا يف عجري :ٌعرف

 رْهَجْلا آل ,رذعلا ناكمل نافرح هنم ناب نإو «ةحتافلا ةءارق يأ ِةءاَرِقْلا رْذَعَو ِةَبلَعْلِ

 لامتحا ىلإ ةرورض الو ةّنسو بدأ هنأل ّحّصَألا يف «تونقلاب اذكو «ةءارقلاب يأ

 اذإ هنأ هاضتقمو يعفارلا هللع اذك ءرهجلا راعشل ةماقإ هب رذعي :يناثلاو «هل حنحنتلا

 امأ ,ًاعطق هب رذعي مل كلذ دعب ضرع مث ةنسلا لصأ هب ىدأتي ام ةروسلا نم أرق

 .ًارذع نوكي نأ دعبي الف نيمومأملا عامسإ ىلإ ةجاحلا دنع تالاقتنالا راكذأب رهجلا

 َلاَقَف ؛نْيتنا نِم فرصا علو هللا َلوُسَر نأ :كظ ةريره يبأ نع ؛نيديلا يذ ثيدح (478)

 َقَدَصْأر:ي هللا ُلوُسَر لاَ ؟هللا َلوُسَر اي تييسَن أ ةالّصلا ِترْصَقأ :ِنْيديْلا وڏ هَ

 ت لس ت ؛نّرحأ نيل هيلو هللا لور َماَقَف .امعن :سانلا لاق [؟ِنيَدَيْلا وذ

 :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراعبلا هاور .َلّوطَأ وأ ِهِدوُحُس َّلْثِم َدَجَّسَف بك

 :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو ((4817) :ةالصلا باتك ٍفو )7١4(: ثيدحلا

 . (ها/؟5/87 ثيدحلا



 to ٍةالّصلا طورُش ُباَب :ةالصلا باك

 ْوْلَو «نايسلاك ال :يناثلاو هتردنل ِرهْظأْلا يف ْتَلْطَب ِمآلَكْلا ىَلَع ةركأ ولو

 نذاتسا نمل يأ باكا ذخ ىَحَي اي ک ميهفتلا دْصَقِب نآْرَقْلا مظنب َقْطَن

 راصف نآرق هنأل لطب مل ةر م دصَق نإ «مالّسب اهوا هرحنو هذ ىلع

 امك ءْتسَلْطَي ؛ةءارق هعم دصقت مل ن تإو يأ لَو “ 'هدحو نآرقلا دصق ول امك

 .لطبتف قلطأ وأ هحيحص يأ رهاظف طقف ةءارقلا دصق نإف ءىرخأ ةرابعب همهفأ ول

 ك : بذهملا حرش يف لاقو يعفارلا ىلع فنصملا تادايز نم قالطإلا ةلأسمو

 مالك :لاقو «ةعفرلا نبأ كلذ يف هعزانو هريغو فنصملا مالك رهاظ نالطبلا

 لسغلا يف تمدقت ةلأسملا هذه ريظنو «قالطإلاىلإ ال مالعإلا ىلإ فرصنم بذهملا
 نأ يلصملا نيبو هنيب قرفلا نكل حيحص وهو :ةعفرلا نبا لاق ءقلطأ اذإ مرحي ال هنأو

 لذ نآّرقْلا مظنب فنصملا َرّبَعَو .نآرقلا ىلإ كلذ فرصت ةنيرق ةالصلا يف هنوك

 ٍةقَرفُم عضاوم نم هنم تاملكب ىتأ ول اّمَع هب ززتحيو © '”)ةءارقلا ريغ دصق اذإ ام هيف

 لا اف مس مها ا رك ب یک يلا لا ىلع ثلا ف تسل

 بذهملا حرش يف هلاق امك نآرقلا اهب َدّصَق اذإ يأ لطبت مل ةَقَرَمُم اهب ىتأ ولف

 ر ةيآ ةءارقب لطبت ال :ليقو «هالص لطبت ةحوسنم ةيآ ُةءارق :ًعْر

 ءرخقلا ة الص يَوْمَ هه الع جراَوَحْل را نِ ٌلُجر ىذا 0 يلع نع (479)

 نئوكَدلو كمع يطيل تكر أ نيل كيف نم َنبِذل ىو كيل [ يجوأ دقو :لاقف

 هللا َدْعَو نإ صاف :ةالّضلا يف وهو يلع احا [ ٠١ / رمزلا ] نرالا ني
 َتَصْنأَف :لاق «ةدانق ةياور يلو «( ٠١ / مورلا ] دونو ال نيل كمت الو نح
 نايبلا عماح يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ .هإ .ُهياَحَأَف ؛لاَق ام مف ىتح نفط يلع

 . حيحص هدانسإو )5١751( و )۴۱۳١١( صنلا :عورلا ةروس نم ٠١ ةيآلا ريسفت
 . ص :رظني (نآرق دصقب ال بنل نآْرُقْلا ُراَكْذَأ لِجتَو) :هلوق يف يأرلا وه امك (870)

 هب ذري م هنإف ؛محجرلا ةيآ هلوق هيفو هي رمع انديس ثيدح امأ ءةيآ محرلا يف سيل (571)

 ليصفت اذه يلو ءمحرلا توبث يف مزجلاو عطقلا دارأ اغإو «نآرقلا نم صنلا ىنعمم ةيآلا

 مغ ىلع ن رمع انديس ةرابع ضعبلا مف يف مهولا مک هنأ اميس «ثحبلاىلإ جاتحي

 .هيونتلا ىضتق وا .هلل ١ ءاش نإ .عضوملا اذه ريغ يل ةبسانم ثحبلا اذهو :؛بولطملا اههجو



 ةالملا طوُرْش باب :ةالصلا ْباَتِك 4٦

 نأ آلإ ٌمُهْللا ءاَمِهِتيولْطَمِل ءاَعُدلاَو ركذلاب لطب الو ءانزلا ٌدَح يف يعفارلا ُهاكح

 دصق نإف ءرخآ اعيش هب دصقي الأ طرتشيو «هباب يف قبس امك ةردقلا دنع امه محرتي

 ؛اهوحنو غيلبتلا دصقب غلبلا نم تالاقتنالا تاريبكتو هيبنتلا دصقب هللا ناَحْبسك

 نإ :يدرواملا لاق ؛معن رّرَحُمْلا يف هب حرص امكةءارقلا يف قباسلا ليصفتلا ىلع ناك

 طقف ماهفإلا هب دصق نإو ٌرْيَوُي ال راكذألاو نآرقلا نم نييمدآلا مالكل حلصي ال ام

 .ءايحألا يف هلاق َُناَسسِل كرحي الو هين يِفىَلاَعَت هللا َدِمَح ةالصلا يف َسّطَع :ٌعْرَ

 هِلْوَقَك «َبِطاَحُي نأ الإ هسفن ٌعِمسي هنأ :ريسلا باتك يف ةضورلا دئاوز يقو

 :لاق ناف السلا دركو هف يمدآلا ةبطاخمل عضو مالك هنأل هلل | َكُمَحْرَي :سِطاَعل

 هللا باطخ ريغب ةلأسملا ةضورلا يف فنصملاو يعفارلا ديقو «لطبت م ىللا َكَمِحَر

 نم ذخؤيو ءانه اضيأ هليثمت نمو «دهشتلا نم ذحوي هنأل ؛فنصلا هلمهأو عي هيبنو

 .ءايبنألاو ةكئالملا نم لي يبلا ادع ام لطبت اهنأ يعفارلا مالك

 ؛حّصألا يف لطب ْمَل ءليوط نكر يف ًادمع يأ «ٍضَرُع الب اليو تكس ولو
 ؛لطبت :يناشلاو «ةناكتسالاو عوضخلا نم اهب قيلي امو ٍةالّصلا ةه مرعي ال هنأ

 !ركذتلا ضرع اريثك وأ اريسي تكس نإف ءاهفئاظوو ةالصلا نع ضارعإلاب هراعشإل

 ,الف

 هراذنإو لِخادل هبذإو «ىهس اذإ يأ هِماَمإ هيك َءيش هبا نَمِل ٌنَسُيَو

 ميس وأ اظ هدصق نمو «زيمي ال يبصو لفاغك كلذ ومنو روذحم يف عقي نأ ؛ىَمْغَأ
 ٌقَفّصَتَو َحّبَسُي نأ «يعفارلا هلاق امك ًارمأ هريغ مالعإ دارأ نم اذكو ېهوحنو

 ءامهتالص لطبت الو ءةنسلا فالخف اسكع ولو ««*””حيحصلا يف هب رمألل ةََْمْلا

 هلاق ؛ةراشإلاب دَر هيلع مس نإو :هيبنتلا يف خيشلا لاق عرف )١(: ةححسنلا شماه يف (#)

 ةمحتلا يلو ؛بحاو هنأ :ريسلا باتك ينو ُلِحَي هجو فو «بودنم اذهو ؛حيشوتلا يل

 . زاج نإو هوركم :يعئاشلا نع رئاخذلا ييو ؛ىلْوَألا فالح
 يِ َءيَش بار ْنَم ؟ قيِفصقلا مترك مكارأ يل ام ] :لاق هه دعس نب لهس ثيدحل (47)

>> 



 ¥4 ةالملا طوره باب :ةالصلا باتك

 يف رهشألا وه اذهو راسلا ٍرْهَظ ىَلَع ءاهنطب يأ نيِوَيْلا برص ,ةأرلاك ىثنخلاو
 نيميلا رهظ ىلع لامشلا نطب برضتف سكعت نأ اهانعم ينو «هتيفيك

 | رس لنا نأ :اَمُدَحأ ؛لاوحأ هلف هوحنو حيبستلاب راذنإلا لصحي مل اذإ :ُهيبنَ

 يل هيلع هعبتو «يعفارلا هلاق امك نيرثكألا دنع هتالص لطبت ؛معن «بجيف مالكلاب
 ريثكلا لعفلاب الإ لصحي ال نأ :اَيْيِناَن .هسكع قيقحتلا يف ححص هنكل ؛ةضورلا

 يف فالخلاىلع جرختي هنأ يربطلا بحملا هلاق امك ر هاظلاف ءًادعاصف تاوطخ ثالثك

 الو هيل !ىهتنا يذلا عضوملا يف ُهنالَص ميف ٍةالّضلا نالطبب مكحب مل اذ ذإ ذعيحو «لوقلا

 ءامهب هلوصح نكمي نأ :ثلاثلا .ثدحلا قبس يف هانزوج ثيح الإ لوألا ىلإ دوعي

 .رظن هيف ريختي وأ هتوقل لعفلا وأ لوقلا نيعتيف آلإو ءامهنيب ريخت لاطبإلاب انلق نإف

 يأ اهنج نم تاك نإ ءةالصلا لاعفأ ريغ يأ ءاَهَرْيَغ هِتَالَص يف َلَمف ولو

 ىهتناف امئاق ناك ولو هبعالتل ءْسَلَطَب «ةعباتملا هجوىلع ال دوجس وأ عوكر ةدايزك

 انكر لقن ولو «يفاكلا بحاص هلاق ؛رضي مل سرع وأ ٍةَّبَح لتقل عوكرلا دح ىلإ
 افي جرو ينآلا باسلا يف هركذ امك «حصألا يف هدمعب لطبت مل ةحتافك ابلوق

 يأ ءَآلِإَو "”روذعم هنأل ,ىَسنُي نأ الإ ,ىنأ ولو لقي مو لعف ولو هلوقب انه
 هيلإ وعدت ال ةجاحلا نأل يركب لطبق «ةالصلا لاعفأ سنج نم نكي مل نإو

 اللا ِهْيَلَع هنأل ءهليلق آل «هباب يف ينأيس امك فوخلا ةالص نود نمألا ةالص يف

 و رضي الف يأ «فرعلاب ةرثكلاو ء ويف صحرو هلعف مالسلاو اليلق هن ودعي ام رضي الف يأ ,فارُعلاب ةَرْثكْلاَو “هيف صحرو ُهلعف ماللار

 يف يراحبل | هاور [ ءاَسنلِل ُقِيِفْصَتلا امنا .هْيَلإ تيتا حبس اإ هن ؛ بس الص

 . (TAÊ) لا :ناذألا باتك :حيحصلا

 اًَمَدْعَي ياخ حس اح طلال يلا ر :طدوعسم نب هلل ادبع ثيدحل (617

 ثيدحلا :ةلبقلا يف ءاجام باب :ةالصلا انك :حيحصلا يف يراحبل | هاور [ ّملَس

 :حيحصلا ين ملو .(۱۲۲۹)ثیدحلا :ًاسمخ یلص اذإ باب :وهسلا باتكو )٤ ٤١(

 .هدعب امو )٥۷۲۲/۸۹( ثيدحلا

 تب َةَماَمَأ ٌلماَح رر يلصي ناك ي هللا َلوُسَر ذأ ] ؛يراصنألا ةداتق يبأ ثيدحل (474)

>> 



 ةالّملا طوُرش باب :ةَألّصلا باك 8 ههه شال

 الف ؛تقرفت نإف يأ ؛تلاَوت نإ ٌريبَك ثالثلاو يلق ناَبرصلا وأ ناتوْطْحْلاَ

 :مامإلا لاق ؟ال مأ ةرثكلا دح ىلإ ىهتنا له لعف يف ددرت ولو «فرعلاب قرفتلاو

 نانظلا ىوتسا نإف هنظ عبتي :اهثلاثو ءرثؤي ال هنأ :اهرهظأ ؛هحوأ ةثالث هيف حدقنيف

 . ةالصلا يف رمتسا

 رخآ يف نايبلا يف هلاق ؛هتالص تلطب ةدحاو َلَعَفَ تاالعف یون ول :بیرغ عرف

 أل ءاهتافانمل ةطرفملا ةبرضلاك اهرحنو يأ ِةَشِحاَفْلا ِةَبَْوْلاِب لطْبَتو فوخلا ةالص

 حصألا يف كح وأ ةَحْبُس يف ِهِعباَصَأ كيرختك ِةَيلاَوتُمْلا ةفيفخلا تاكرحْلا

 راشأو ؛ناتوطخلاك تلطبأ ترثك اذإ اهنأ :يناثلاو ءعوشخلا ةئيهب لخت ال اهنأل

 هاذ هعباصأ ريو دحاو لحم يف هدي عضي نأ ةلأسملا ةروص نأ ىلإ عباصألاب فنصملا

 ردقي الو برج هب نوكي نأ الإ «هتالص تلطب ًاثالث هفك عيمج رج ول ىتح ًاييآَو

 وأ هشحفل امإ لطبملا يأ للا ُوْهَّسَو ,يفاكلا بحاص هلاق ؛كحلا مدع ىلع هعم

 عطقي هنألو ؛هرودنل ًايهاس ناك نإو لطبي هريثكف يأ ٌحّصألا يف ِهِدْمَعَك «هترثكل

 ,(4!*راتحملا وهو نيحيحصلا يف ةتباثلا نيديلا يذ ةصقل ءال :يناثلاو «ةالّصصلا مّن

 فالخلا راثمو «لاعقألا رئاسب هل ًاقاحلإ ال :ليقو «هتافانم ةدشل ,لكألا ليبقب ٌلْطْبتَو

 كلذ ىلع ييبنيو ؟هفوج رطفملا لوصول مأ لمعلا نم هيف امل وه له ؛لاطبإلا نأ
 ىلإ ال لعفلا ىلإ رظنلا نأ يضتقي لكألاب فدصملا ريبعتو ءةينآلا ةركسلا بوذ ةلأسم

 أ ايسا ن کی ن الإ :تْلق .رثك اذإ لطبي غضملا درحب نأل كلذك وهو «لوكاملا

 هيفب ناك ْوَلَق ءفرعلا ىلإ ليلقلا يف عجريو ؛موصلاك مَلْع هاو رخت الِهاَج

 َدَحَس اًذِإَف ءسْمَش دبع نب ةَعِبيَر نب صاَعْلا يبألو ل هللا لوُسَر تب بتر
 ةيراج لمح اذإ باب :ةالصلا باك يف يراحبلا هاور [ اهلَمَح مق ادو ءاهْعَضَر
 لمح زاوج باب :دجاسملا باتك :حيحصلا 32 ملسمو .(0) ثيدحلا :ةريغص

 . غ2 )47/41١ ثيدحلا :نايبصلا

 ثيدحلا :نيتعكر يف ملس اذإ باب :وهسلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (ةالد)

 . )٨۷۲/۹۷( ثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١57(.



 4۹ ةالصلا طوُرش باب :ةالّصلا باك

 ةالّصلل يفانم هنأل حصألا يف َْتَلُطَب «غضمال هرغو صعب يأ ءاَهَبوَذ َعَلف ةركْس

 . لعف هنم دجوي مل هنأل ءال :يناثلاو ءًالكأ سيل هنأ نامُيألا يف حصألا ناك نإو

 ر
 ْوَأ ىلصُم طَسَب وأ ٍةَزوُرغَم اص َْأٍةيراَسْوَأ راج ىلإ يّلَصْمْلِل سيو :ٌلصَف

 «سايقلا هدنتسم ىلصملا طسبو *ناطيش هنإف هب رمألل ُراَمْلا عَ ها طخ

 ْمُكدَحَأ اك اذإ ] :َلاَق يي هللا لور أ ؛ك5 يردخلا دعس يبا ثيدحل @ (4973)

 َوُه اإ لباقي ىنأ نإ عاطمسا ١ ام ُهَاَرْدَيلَو هيدي نيب رمي ادح دحا عدي الق يلَصُي

 ° ه/۸٠٠) ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ٌناَطْيَس
 ّيبنلا ىَلَصُم یلص ن ناک ] ف دعس نب لهس ثيدحلف «رادح ىلإ يلصي هنأ امأ @

 ٍدِحْسَمْلا رادح سيب ناک ] :يراحبلل ىرخأ ةي ةياور يلو [ ٍءاَش ُّرَمَم رادجل لاو

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا لوألا ىور [ اش رَ ربل نو هللا | يلي ام
 )٤۹١(. ثيدحلا :ةريسلاو ىلصملا نيب نوكي نأ يغبني مك ردق باب :ةالصلا

 يراحبلا هاور يناشلاو ٠. 4/5: 50ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 يف هظفلو :(00775) ثيدحلا : ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك :حيحصلا يف

 . [ اًهُروَُن هالا تدك ام ملا نَع ٍدجْسَملا ر ٌراَدج ناک ] :ةالصلا باتك

 ةناوطسألا دنع َةَالّصلا ىح ل ناک هنآ ؛عوكألا نب ة ةملس ثيدحلف ةيراسلا امأ ©

 :يراصخبلا دازو [ ان هللا ىر نا 4 ١ نأ ] ركذو (ةيراسلا)

 :ةالصلا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ فحصها دع يي ةناوُطْممألا دنع

 :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(7١5)ثيدحلا :ةنارطسالا دنع ةالصلا باب

 . ه0 3/559 ثيدحلا

 اذإ و هللا نسر لاَك] امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلف ؛ةزورغما اعلا ام ©

 اكو 4 .هَءاَرَو سانلار اهبل يلصيف هيدي نيب عضو ٍةَبْرَحْلاب َرَمأ ِديِعْلاَمْوَي جرح

 مامإلا ةرس باب :ةالصلا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور [رفّسلا يف َكِلَذ لع
 ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(434) ثيدحلا :هفلح نم ةرتس

( 0 

 اورتسإ] :ةقيبلا لاق :لاق ؛هقطِدَبعَم نب هريس ثيدحلف ؛ىّلَصُم طَسْبوأ :هلرقو @

 ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا ين مكاحلا هاور .[ مهس ْوَلو ْمُكِبالَص يف

 ىلع :لاق «صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو .ملسم طرش ىلع :لاقو (؟5/89)

<< 



 ٍةالصلا طوُرش باب :ةألصلا بات 8

 دقق «كلثك سبلو هركذ اميف ريبختلا يضتقت فنصللا ةرابعو لوط نكي طحلاو
 عفد بدنيو ءاطخ طح زجع نإف «ىلصم طسب ةراس نع زجع نإف :قيقحتلا يف لاق

 صخاشلاك نوكي نأ ره طخلاو ءىلصُمْلا ٌرْدَقو «لئاصلاك لهسألاف لهسألاب راملا

 درجو نيح يأ ينيج ِروُرُمْلا ُميِرخت ُحيِحّملاَو ,*”*لْخّرلا ةر رون ردق وهو

 اكل مف نب طا يلم ية معي و ] 4 هلوقل ةرسل
 هرکی لس ها :ينافاو ۳ یلع قف [ ون من ن

 ُمالَّسلاَو ةالَّصلا ِْيَلَع هنأ هحام نبا يف معت «مارحلاب قحلب اغإ مثإلا نإف ل هجو الو
 ل E رع ل

 َّنُه :َلاَق هك ئبنلا ىَلَص امله تضَمَف (ع وحل ارس أ) اَذَكَه هب َلاقف ةَمَلَس
 مل ولو ”فيعض ثيدح هنكل هَل امارح ناك ول رورملا نأ ةلالدلا هجو [ُبَلْغَ

 ل اريخ نيرا فِي

 اا لوس ؛كيط ةريره يبأ ثيدحلف ا

 نكي ْمَل نف ءاصع ب بلف ذج مل نإ ؛انْيش هجو َءاَقلت ْلَعْجِيلَف ْمكْدَحَأ 7

 1 9 ما عمن 2 4# + *#

 :ننسلا يف دواد وبأ ها اور [ همام نم رم ام ةر ل اط طط اضع
 يف هجام نباو .(185) ثيدحلا :ًاصع دج مل اذإ طلا باب :ةالصلا باتك

 . )1٤4۳( ثيدحلا :يلصملا رتسي ام باب :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا

 ةقدب ولو لْحّرلا رد ٍةَرتسلا َنِم ئز ] :لاق كي يبلا نع هه ةريره يبأ ثيدحل (479)
 اذه لاق 9 ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور [ ورعش

 هقئاوو .رعشلا ةقد ركذب ًارسفم هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 . رخآ امهدنع سيلو ؛امهطرش ىلع :لاقو صيخلتلا يف يذلا

 دحلا :يلصملا يدي نيب راملا مثإ باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (578)

 ] امهيف سيلو )١۰۷/۲٦١( ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )٠١١(.

 ءةئامعبرأو نيئالثو عبرأ ةنس يفوت يورهلا رداقلادبع ةياور نم وه امنإو «[ ِمنلا ّنِم

 .يراخبلا حيحص ةاور دحأ وه مث ؛هريغو ئطقرادلا نم عمس

 مَا ْنَع هنأ نع ةياور ينو «هيبأ نع ؛زيزعلادبع نب رع ُصاَق وهو ؛سيق نب دمحم نع (40)

 أ ف انلع هني “ يف لس ع حم يف سک ر ذع :ْتلاَق ؛ةَمْلَس

>> 



 6 ةالصلا طوره ابا :ةالصلا بانك

 مرحي الو «هريصقتل عفدلا هل سيل هنأ حصألاف ؛اهنع دعابتو تناكوأ ةزاس نكي

 بذهملا حرش يف لاقو ؛ةضورلا يف هلاق امك هكرتىّلْوألا نكل هيدي نيب ذئتيح رورملا
 هب رمف ةرتسلا نع أدعابتم يلصُي هك كلام ناكو :رذنملا نبا لاق هركي قيقحتلاو

 لوقيو مدقني لعجف لاق «كترتس نم ُندأ يلصملا اهيأ :لاقف هفرعي ال لحر

 :يناكلا يف لاق معن ,80'2مْئَِعَكَِلع هللا للصف ناكر ملت نكت ملام كَمَْعَر
 . ٌراَج ُةَءارو رم ولف هدوجس ناكمإ ردق هرتس نكي مل اذإ هميرح نإ

 نيبو ةبعكلا ىلإ يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت يف انباحصأ لصفي مل :ّعْرَف

 ةكمم مرحلا ةلبانحلا ضعب قحلأ لب هيلإ ةجاحلل كلذ انريغ رفتغاو ءامهريغو فئاطلا

 .رورملا ةهارك مدع يف

 الو ؛عابتالل ٍةَجاَحْل آل ,2'*'”هنع يهنلل ههجوب يأ «تاقيلالا هركي :تلق

 .اَذُكَه دَ لاق .ةملس مأ انش بز ترم .َعَحَرَه .هِدَيِب َلاَقف .ةّمَلَس يبأ ن مَع

 :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ بلع نه ] :لاق يا | سر ىَلَص ملف .تضَمَن

 .(448) ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا يف هحام نباو .۲۹ 4ص 5 ج

 يف ةمجرت سيق نب ٍدّنَحُمِلو .نالوهج هنأ وأ سيق نب دمحم نأل فيعض ثيدحلاو

 ْ .(119/4) مقرلا :بيذهتلا بيذهت

 ۱١۳. / ءاسنلا (480)

 يف تافتلالا نع ل هللا لوسر تلأس :تلاق اهنع هلل يضر ةشئاع ثيدحل © )٤۸١(

 يف يراحبلا هاور [ ِدْبَعْلا ٍةالَص نِ ُناَطْيَشلا هلي سالت ره ] :لاق «ةالّصلا

 دواد وبأو )۷١١(. ثيدحلا :ةالصلا يف تافتلالا باب :ناذألا باتك :حيحصلا

 نسح :لاقو (55-+) ثيدحلا :عماجلا يف يذمرتلاو )81٠١(. ثيدحلا :نئسلا يف

 .ابیرخ

 هللا نإ ] :َلاق هلو هللا َلوُسَر نأ ؛هفض يرعشألا ثراحلا نب ثراحلا ثيدحل مث @

 نأ لیبر يبت مايو اهب لمعي ان املك سعب اركز نب یخ رم لجو رع
 بيمن هللا فإف أرفع الف ْمَتْيلَص اًذإَف قالملاب مكرم هللا ّنِإَو ...اًهب المعي

 باتك :عماجلا يف يذمزلا هاور [ تفي مَ اَ والصيف ِِدْبَع هو ُهَهَحَو
<< 



 ٍةالّصلا طوُرش ْباَب :ةالّصلا باك 1۲

 نابيش نبا ثيدح نم نابح نبا حيحص يفف «تافتلالا نودب نيعلا حملب سأب

 لص مِ ال الُجَر هني رحب حم ُهََم الصف لي بلا ىلع ادق :لاق يفنحلا

ل ْنَمِل ةالص ال ] :َلاَقَف ٍدوُحّسلاَو عوكرلا يف
 ىلإ ِهِرصَب ُعْفَرَو "لص ميِقي ا

 تحت هدري وأ هرعش صقعي نأ كلذ نمف هنع يهنلل ءهبّوث وأ ِهرْعَش فك امسا

 يف ةمكحلاو «ةبذعلا زرغو طسولا دك كلذ وحنو همك وأ هبوث رمشي وأ هتمامع

 يهنلل ٍةََجاَح الب هيف ىَلَع هِي د عضوو ۳م دجسي كلذ نأ هنع يهنلا

 ىرسيلا عضي هنأ رهاظلاو “بافت اذإ مفلا ىلع ديلا عضوك ةحاحلاو “هع

 . (38559 ثيدحلا :لاثمألا

 انسا :َلاَق :نابح نبا حيحص يف امك هصنو ؛يفنحلا نابيش نب ىلع نب نمر لادبع وه 7

 «عوكرلا يف بلص رق ال الحر ِهْنْيَع ٍرحَوُمب حمل هم الصف لو هللا لوُسَر ىلع
 نسبا حيحص بيترتب ناسحإلا [ هلص مِ مِ مل نمل ةالصأل نإ ] :لاقف ؛دوُحُسلاَو
 ثيدحلا :هبلص ءرملا ميقي ال نأ نع رحزلا ركذ باب :ةالصلا ةفص باتك :نابح

. (AAA) 

  @ ۳مارفأ لاب ا ] :ي هللا لوسر لاق :لاق هيظ سنأ ثيدحلف صبا عفر :هلوق
 :َلاَق ىتَح َكِلَذ يب هلق ٌدَيْطاَف «[ ْمِهِتالَص يف ِءاَمّسسلا ىلإ ْهَراَصنَأ نوع

 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ ْمُهُراَصْنَأ ٌنفطَحَتَلْوُأ كلذ ْنَع هَل
 باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .(700) ثيدحلا :ءامسلا ىلإ رصبلا عفر باب :ناذألا

 . ۷ص ” ج :رصبلا عفر نع يهنلا باب :وهسلا

 نإ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلف ؛هبْوُل 0 ٍهِرْعش فکر :هلوقو @

 هدب ٌراَشَأَو ؛ةَهْبَحْلا :مظغأ ةَعْبَس ىَلَع دحلسأ نأ ترم ] :لاق ب هللا لوسر
 [ رْمّكلا الو بالا تفکر .نيمدقلا فاَرطأو ؛نيتبك لاو ؛نيَدَيلاَو ؛هفنأ ىلإ

 ثيدحلا :ةعبس ىلع دوجسملا باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 يف ملسمو .(411) ثيدحلاو .[ ًارْعَش ًالَو ًابْوَن فكن الو ] :هظفلو )۸٠١(
 هدعب امو 450/7117) ثيدحلا :دوجسلا ءاضعأ باب :ةالصلا باتك :حيحصلا

 ١ , (بابلا يف

 يطع نو قالّصلا يف لدسلا ٍنَع ىه دي هللا َلوُسَر نأ ] ی ةر یا ثيدحل )۸٤(
 ءاطع نع لسع هاور :لاقو )1٤۳( ثيدحلا :نئسلا يف دواد وب أ هاور [ هاف للا

<< 



 __Yoer ةالّصلا ٍطوُرُش باب :ةالصلا باك

 ناك اذإ معن معن ؛عوشخلا يفاني فلكت هنأل لجو ىَلَع ُماَيِقْلاَو ؛ىذألا ةيحنتل اهنأل

وأ «طئاغلل يناثلاو ؛لوبلل لوألا ي أ ابِقاَح وأ انقاَح ةالّصلاَ «الق ةجاحل
 ةرضَحب د 

 ل 00 هيل قوتي ماع
 41 نائبعألا کک لَو ةرضحب ةالَص

CSو هي عضوو  

 ةعبرأ هيف نأ لصألا يف تركذو “هيلع قفتم ءارصّتخم لحرلا يلصي نأ نع يهنلل

 تايآلا ىلع رصتقي نأ :ًاسماخ تلمهأو ا اهحصأ «لارقأ

 هتءارق يف ىهتنا اذإ ةدجسلا رصتخي نأ E ار عا وشل | اهيف ىلا

 سأرلا ضف يف َةعَلاَبُمْلاَ هماكحأ يف يربطلا بحملا امهاكح ءاهدجسيالو اهيلإ

 ارو حيحص هدانسإو .[ ٍةالّصلا يف لدّسسلا نع یھت دي ا نأ ] ةريره کک

 . ءاطع لعفب ضعبلا ةلعأ

 کک اذإ ] :هلو هللا لوسر لاق :لاق ؛هذ يردخلا ديعس يبأ ثيدحل )٤۸٥(

 مكذخأ بنا اَذإ]: :ظفل ينو [ ُلحْدي ناَطْلا دق اً ام مطبق ةالَصل

 :دهزلا باتك :حيحصلا يف ملسم امهاور [اخدي ناطْيَسلا إف هيِفىَلع دي كيسي

 .(555/ه9و هال) ثيدحلا

 ثيدحلا :ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب:دجاسملا باتك:حيحصلا يف ملسم هاور (545)

 :نقاح رهو يلصي لحرلا باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو .(م5./+0)

 . (89) ثيدحلا

 ءهِهْحَر يف ير ىتح هيلع يَ بقا يف ةا ىر هلو يبنلا نأ هفط سنأ ثيدحلا )٤۸۷(

 هيب هير نإ واس هر يحاني هنا ِهِتَالَّص يف ما اذإ ْمُكَدَحَأ نإ :َلاَقف ورايب ُهَكَحَف مام

 ءاور [ هدف تخت ذأ وراسي نع كلو یا لب مذا رَ یا و

 يف ملسمو )4١5(. ثيدحلا :قاربلا كح باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 ی نع مو /55) ثيدحلا :دحاسملا باتك :حيحصلا

 34 يلا نع ةياور يلو [ اللا يِف ٍرْصَحْلا نَع يهن ] :لاق هن ةريره يبأ نع (44)
 ثيدحلا :ةالصلا يف رصخلا باب :ةالصلا يف لمعلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 ثيدحلا :راصتحالا ةهارك باب :دجاسملا باتك :حيحصلا ف ملسمو ,((١1؟9١)

 .(6 ؛ 5/459



 ةالّصلا طوُرُش باب :ةًالّصلا باك 2

 عكر اذإ ناك ُمالّسسلاَو ُةالصلا ِهْيَلَع هنإف لوقنملا فالح هنأل هدوجسو هِعوُكُر يف

 يأ ماّمَحْلا يف ةَالّصلاَو "كلذ َنْيَب نكلو هبوصي ملو هسأر صخشبي م

 لبزلا عضوم يأ قّلَبْرَمْلاَو ءامهنع يهنلل ناينبلا يف يأ «قيرطلاو «*'””هحلسمب
 اهنأل ؛رفكلا نكامأ نم امهوحنو ةعيبلا اذكو يأ ةَسيِنَكْلاَو ءاهيف ةساجنلا ةرثكل

 لوحدلا نم انعنم مه نأل ؛اهريغو ةالصلا تمرح انل اونذأي مل نإف «نيطايشلا ىوأم

 ءلبإلا ِنْطَعَو ءانه انركذ امل ةضورلا يف ضرعتي ملو ءاندحاسم لوخد مهعنمن امك

 نم فحأ اهنأ الإ ءاهنطعك ًالْيَل لبإلا ىوأمو اهاوأمك منغلا نطعو هنع يهنلل

 مَلْعَأ هل او 2؟'')ةَرِهاطلا ٍةَرَبَْمْلاَو ءرذنملا نبا هلاق منغلاك رقبلا نطعو «نطعلا
2 
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 ؛یرتسا عكر اذإ لي ہل ا ُلوْسَر ناك ] :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (585)

 :1؟84ص ۲ ج :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور [ ٌرَقَتسآل ُءاَمْلا هِرْهَظ ىلع بص ولف
 يف يناربطلا هاور :يمشيهلا لاق .(1؟755) صنلا :ًافوقومو (17781) ثيدحلا

 هللا ُلوُسَر ناك ] :لاق يملسألا ةزرب يبأ نعو .نوقوثوم هلاجرو ىلعي وبأو ريبكلا

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور [ ٌرقَتْسل ٌءاَم ورهَظ ىلع بص ْوَل عكر اذِإ دي
 لاق .5١؟ص ۲ ج :عوكرلا ةفص باب :دئاوفلا عبنمو دئاورلا عممجج .تاقث هلاحرو

 دانسإب همجاعم ريكأ يف يناربطلا هاور :ةزرب يبأ ثيدح نع ةفحتلا يف نقلملا نبا

 .(۳۹۲) ثيدحلا :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحلا ةفحت :رظني ؟نسح

 :لاق هلك يبنلا نأ ؛هيبأ نع ىيحي نب رمع ةياور نم هن يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (440)
 :ةالصلا باتك:نئسلا يف دواد وبأ هاور [ َةَرََُمْلاَو ٌمامَحْلا لإ ٌدحْسسُم اهلك ضْرَألا

 :عماجلا يف يذمرتلاو .(447) ثيدحلا :اهيف ةالصلا زومت ال يلا عضاوملا يف باب

 نسحأ دقلو «بارطضالاب يذمرتلا ُهلعأو (777)ثيدحلا :ةالصلا باوبأ باتك

 هللا همحر خيشلا قيلعت رظني :ثيدحلا حيحصتو باودلا يف ركاش دمحم دمحأ خيشلا

 .1772ص ۲ ج :عماجلا يف

 ْعْبَسَ] :َلاَق يول ا َلوُسَر نأ ؛امهنع هل | يضر باطخملا نب ٌرمُش ْنَع َرَمُع نبا ثيدحل (441)
 ؛ةَرَرْحَمْلاَو ؛ُةَلْيْوَمْلاَو ؛ُةَرَبْقَمْلاَو ؛هللا تب اظ :ٌهالّصلا اهيف روحن ال َنِطاَوَم

 :كدححاسملا باتك :نئسلا يف هجام نبا هارر [ قيرطلا ٌةجَحَمَو ؛لبإلا ْنَطَعَو ؛ماّمَحْلاَو

 . حيحص هدانسإو (۷٤۷)تيدحلا :ةالصلا اهيف هرکت يلا عضاوملا باب



 هه 1 وسلا ٍدوُجُس باب :ةالصلا بانك

 هيلع لد امك ىتوملا ةمرحل وأ ةساجنلا نم هالصم تحت ام هيف ىنعملاو ءًاضيأ يهنلل

 وأ ربقلا ىلع يلصي نأ نيب ةهاركلا يف قرف الو :ةعفرلا نبا لاق «يضاقلا مالك

 هركذ اميفو ؛اهفلخو ةساجنلا بناجي ةالصلا ةهارك ذحؤي هنمو :لاق « ""هبناجب

 رهظألاف كش نإف «لئاح نودب اهيلع حصت الف ةشوبنملا نع ةرهاطلاب زرتحاو ءرظن

 eg ر زا را

 وهسلا دوجس باب

 EP ON E وهلا ُدوُجُس «باب اذه يأ :باَ

 يهم لْغِف ْوَأ هب ٍروُمْأَم كرت دنع «ضرفلا نع بوني ال هنألف هبوجو مدع امأو

 هب رومأم لكل الو «تادابعلا نم ةالصلا ريغل ال يتآلا طرشلاب ةالصلا يف يأ نع

 ددزلا عم ضرفلا ضعب عاقيإ وهو ثلاث ببس يقبو «قالطإلاىلع اهيف هنع يهنمو

 .رهظألا ىلع لفنلاو ضرفلا ةالص نيب دوجسلا ةيعورشم يف قرف الو .هبوجو يف

 ةقيقح نأل ؛هنع دوجسلا يفكي الو يأ كرات بَّجَو انكر ناك نإ :َلوألاَف

 امك نكر ُكُراَدعب تلصَح ٍةَداَيِرَك دوُجْسلا ٌعَرْشُي ذقو «هب الإ دجوت ال ةالصلا

 ,هعيمج يأ تولا وهو اضْعَب وأ ءًايهاس انكر كرت اذإ اميف يأ بيترتلا يف َقَبَس

 لفنلا يف ولو يأ لوألا ُدهَشَتلاَو ُةُماَيِقَو «ةلزانلا تونق ىنئتسيو ؛هضعب اذكو
 رهظألا يف هيف مّلَسُو ِهْبَلَع هل الص يبنلاىَلَع الملا اَذَكَو ُةُدوُعُف وأ ءقبس امك

EASىلإ َلَسْرَأَف دجْسَمْلا ءانبب َرَمَأ - لي هللا لوسر يأ - إو :لاق نهض سنأ  
 لار ال اوا .٠ [ اذه ْمُكِطئاَحب 2 5 :لاقف راخنلا ٣

Eهير نرمل روث کل لوف ام هيف ناَكَف :سن نأ لاق .هللا ىلإ ال ُ  

 ترسم برعلاب مت تشب نيك ر شما روق و بلا رم ا

 روبق شبنت له باب :5 ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا هاور .ْعِطَمَف لختلابو

 . (178) ثيدحلا :ةيلهاجلا يک رشم



 وسلا ٍدوُجُس با :ةالّصلا باك ٦

 نألو ءاسايق يقابلاو “"”اصنف لوألا دهشتلا امأ َدَجَس «هيف بحتسم هنأ وهو يأ

 دوجسلا روصتيو «ةالصلا ريغ يف ٌعرشت اهنأل ءاه دجسي ال هنإف ءديعلا تاريبكت

 :حصألاو هريصقتل دجسي الف ادْمَع هكر نإ :ليقو ءامهردقب دعقيو فقي نأ هل

 4 ر . عل ٣ 9 ٌَّ ر ل ر 5 e ا 32-7

 هلل او ءاهاننس ثْيَح لآلا ىلع ةالّصلا اذكو :تلق .مهأ ذئنيح َرْبَجلا نأل ؛مَعَن

 ىلع لوألا يلو ؛حصألا ىلع ريخألا دهشتلا يف كلذو ةنس اهنإ :انلق ثيح يأ ,ملغأ

 دوجسلا روصتيو «تونقلا يف يي يبلاىلع ةالصلا اضيأ كلذىلإ مضيو :ُتْلق «هحو

 راس ٌربجت الو «كلذل همامإ كرت ققحتو امومأم ناك اذإ ام لآلا ىلع ةالصلا كرتل
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 ؛ضاعبألا ضعب يق الإ دري ملو «فيقوت باب وهو لقنلا مدعل اهيقاب يأ :نئسلا
 .لصألا ىلع اهادع ام يقبو هدكأتل هيلع اهيقاب انسقف

 نيتوطخلاو تاقتلإلاك ُةُدْمَع ْلْطْنَي مل نإ .هنع يهنملا لعف وهو يأ :يناثلاَو

 عوکر لاو مالكلاك ةالصلا هدمع لطبأ نإ يأ الا «لقنلا مدعل ووْهَسِل ْدُجْسَي مل

 «عرهسلل َدَجَّس مث اسمح ٌرِهظلاىلص ] قي هنأل ,هوهَسِب لطبت مل نإ َدَجَّس ءدئازلا “dl o رو “ب 1 هم eels 00 ا
 مالكلاو لكألاو لعفلا ريثك نع (ووُهَسب ْلطبت مل ْنِإ) هلوقب زرتحاو ,(4؟9ييلع قفتم  5 44 eهما هلل هم هي .

 َّضَهَنَف ؛ةَبْعُش نب ٌةَريِغُملا انب ىَلَص :لاق ةمالع نب دايز نع ؛ةبعش نب ةريغملا ثيدحل (43)

 َمُلَسَو الص منَ الف ءىَضَمَو هللا َناَحْبْس :َلاَق للا احبس :انلقف ! نيتعكرلا يف
 .تضَنَص امك عصب هي هللا َلوُسَر تیار :لاق فرضنا الف ؛وْهَّسلا يتدْخَس َدَحَس

 ثيدحلا :سلاج وهو دهشتي نأ يسن نم باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور

 يف ضهني مامإلا يف ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمرتلاو ٠١700(.

 امل :يذمرتلا دنع ةياور قو .حيحص نسح :لاقو (574) ثيدحلا :ًايسان نيتعكر لا

 )۳٠١(. ثيدحلا .ّملَسَو رهسلا يتدجس َدَحَسَر مس هتالص ْنِم غرف

 باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ؛دوعسم نب هلل ادبع نع ثيدحلا (444)

 ةدجس باب :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو ٠١(. 1)ثيدحلا :ةلبقلا وحن هجوتلا

 .(د۷۲/۹۲۳) ثيدحلا :رهسلا



 ey وْهّسلا دوج باب :ةالصلا باك

 هلوق ىنعم اذهو دوجس الف «حصألا ىلع اهوهسب اذكو ءاهدمعب لطبت ةالصلا نإف

 وهو هوهس لطبي ال قلا لإ دئاع فالفملاو ّحّصألا يف ريك ملكك :كلذ دعب

 بوص نع اَهَلَوَحَو ةبادلا ىلع لفنت اذإو :ُتْلُق ءدجس هلوق ىلإ ا رثكلا ماكل

 هححص ام ىلع هل دجسي الف هتالص لطبت ال روفلا ىلع داعو ءاوهس هدصتم

 .همالك نم ةروصلا هذه ىنئتستف «بذهملا حرش يف فنصملا

 لوط ءاوسو ةالاوملاب لخب هنأل «ٌحَسألا يف ُهُدْمَع ُلِطْبُي ريصَقْلا نكرلا ٌليوْطَتو

 حص هبو هدمع لطبي ال هنأ :يناثلاو رخآ ركذوأ هعضوم ريغ يف تودق وأ توكسب

 ءٌريصق لاَدَيْغالاَف ءةالصلا ةروصب هلالحإل هوْهَسْل دج لسم يف ثيدحلا

 يف ٍنْيئدْجّسلا نيب ُسوُنُجْلا اًدَكَو حيبستلا ةالصو تودقلا ريغ ىلإ ةبسنلاب يأ

 حرش يف فدصلا حصر لوط نر هنأ :يناثلو ءلصفلا دوصقلا نأل ؛ٌحّصألا

 يف ِهدْمَع عب لطب مل اه شت وأ ع وكر يف ٍةَحِبَفك الرق انكر لقت ولو «بذهملا

 قرفلاو «ًايلعف انكر ررك ول امك لطبت :يئاثلاو ءاهتروصب لخي ال هنأل صأا

 ألا يف ف هوْهَسِل ُدُجْسَيَو ءلطبم هنإف السلا لقن يلوقلا نم ىنثتسيو ؛حئال

 امك وْهَّسلاَك دمعلاو ءهدمع لطيي ال ام رئاسك ؛ال :يناثلاو ءاهتروصب هلالحإل

 ِهِذَه ىنكتست اذه ىَلَعَو ءانه هداريا هاضتقا ال فالخ بذهللا حرش يف هب حرص

 ىنكتسيو : تلق هوس ةوخش آل شفع لعب ا :مدقتملا :انلْرَق نم ةَروُصلا

 امك دوجسلا ىضتق يضتقي هوهس نأ عم لطبي ال هدمع نإف عوكرلا لبق تنق اذإ ام ًاضيأ

 هركذ امك زئاج هنإف فوخلا ةالص يف قرف عبرأ مهقرف اذإ | اذكو «ةضورلا يف هركذ

 ةضورلا يف هركذ امك هعضوم ريغ يف راظتنالاب ةفلاخملل وهسلل دجسيو «هباب يف

 مام يف ل هللا لوُسَر ْنِم الص َرَجْرَأ ٍدَحَأ فل تْيلص ا : :لاق سنأ نع ثيدحلا (44)

 رخفلا ةالَص يف هم باعا نب مَع ناك الق راقم كي هللا لوس هلص تن

 م مز دق لرم ىح مف[ نح نمل لا حس : :َلاَ اإ كي هللا ُلوُسَر ناكر

 باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور .مِهْوأ ْدَق : لوقت ىح ٍنيَئدْحسلا نيب دقي دعقيو دجنسي

 )197/1١95(. ثيدحلا :ةالصلا ناكرأ لادتعا



 وهلا دوج باب :ةلّصلا باك 8۸

 هدا برقا مانيفلا لإ راض ا هك و ايمان لوألا دیا فزع اذإ وا

 ةركذَف هب نايتإلا عم وأ دوعقلا نايسن عم امإ يأ لوألا َدّهَشَتلا يسن ْوَلَو

 يرعب ًامِلاَع داع إف تنسب هعطقي الف ضرفب سبلت هنأل هَل دعي ْمَل ِهباصِتْلا دعب

 دج «هنع ملقلا عفرل الف ايمان وأ ءادمع ادوعق داز هنأل ْتَلْطَب ءادباع يأ

 ىفخي ام هنأل مّصألا يف اَذَكَف ًالِهاَج ْوَأ هعضوم ريغ يف ًاسولج داز هنأل ره

 ةعباتمل ُدْوَعْل مومل 1“ "هلعتلا كرتب مهريصقتل ؛لطبت اهنأ :يناثلاو «ماوعلا ىلع

 مث ءاضهن وأ ايسان مومأملا ماقو ءدهشتلل مامإلا دعق اذإ اميف يأ ٌحّصألا يف ِهِهاَمِإ

 عوحر هعوحرف «ضرف ةعباتملا نأل ؛مومأملا بصتناو باصتنالا لبق داعف مامإلا ركذت

 ٌحَصأْلا :تْلَق .درفنملا ىلع مرحب امك دوعلا مرحي :يناثلاو قنس ىلإ ال ضرف ىلإ

 «لوألا دهشتلا يأ ركن ْوَلَو "دكا مامإلا ةعباتم نأل ُمّلغَأ هل او ُبوُجُو

 لادتعالا باصتتالاب دارملاو «ضرفب سبلتي مل هنأل يلهشعلل داع باص َلْبَق

 ىتأ هنأل دوعقلا ىلإ هنم يأ برأ ِماَيِقْلا ىلإ َراَص ناك نإ ُدُجْسَيَو ءاوتسالاو

 نإ ناك إف لدفاع كلا ر ى ادع مننا رو وداكفلا كلل كل

 نف ؛ِنِيتعُكَرلا يف ف ماَمإلا ماق اذإ ] :هلي هللا لوسر لاق لاق بح ورب ةردلا كردكت قلو

 يَنَدْحَس دُحلسَيَو سخت ال امِئاَق ىَوتْسا نإف < سليف اما يوسي انأ لت َرَكَذ '

 يف سيلو :لاقو ۰ ۰۳7) ثيدحلا :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور [ وهسلا

 هدانسإ فو e نبا لاقو .ثيدحلا اذه الإ يفعجلا رباج نع يباتك

Eيئاسسنلا هيلع كرتلا قلط او ةيوركا رب اجت : 

 ماكحألا يف وه امنإو ؛ةيفئاطلا هتديقع يف سيل ثيدحلاو :ُتْلُق .(407) ثيدحلا

 .ملعأ هلل او .هئيدحب ذحؤي هنأ يل ودبي ام ىلعو ءرظني لاقم اذه رباح يفف .ةيعورفلا

 َوُهَو و هللا لور یلص كلو و طيف ا ىو اقلاع يدخل صياد تلق )٤۹۷(

 لاف فهنا الف ارسلا ن مو راع داف موف ارو لاج لطف كا

 اسلا ىَلَص اَذَِو ءأوُعقْراَف عفر ادر ءارككر اف عكر اذا ىب مو ممل لو اتو

 .(1۸۸) ثيدحلا :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا ر ايزل ارا



 o4 وهلا ٍدوُجُس با :ةالُصلا باتيك

 :ُحْلك .لطيي ال هنأل ؛دجسي مل ءاوسلا ىلع امهيلإ هتبسن تناك وأ برق أ دوعقلا

 ًادْيَع ضن ولو بذل حرش يف هركذ امك دجسي هنأ روهمجلا دنع حصألاو
 ت
 صو
 .الف هلبق داع نإو يأ برقا مقل ىلإ ناک نإ ! ْتَلْطَب َداَعَف

 داع لبق وأ ءضرفب هسبلت ل ذي ْمَل ودوم يف ُةَرَكدف انو يسن ؤو

 هب دمعلاو ًاعوكر داز هنأل عكاّرلا ٌدَح لب نإ وسل ُدُجْسَيَو هب سبلتي مل هنأل

 وأ «هلعفي مل هنأ لصألا نأل ءَدَجَس نيم يأ ضب كرت يف كش ولر «لطبم

 لصألا نأل ْدُجْسيْلَف ؟دُجَسي لَه َّكَشَو ؛اّهَس ولو يأ كلذل ا يهنَم باکترا

 (“لصألا ىلع ءانب ِةَعْكَرِب ىتأ ؟اعبرأ مَا الت ىّلصَأ كلش ْوَلَ فوجسلا مدع

 لبق هددرت لاز ولف ءهانعم رهظي الو ٌريَجْلا :ليقو ءددرتلا هببسو هب رمألل َدَجّسَو
 هلوق ىنعم اذهو ؛يناثلا ال ؛لوألا ىلع دجس ةعبار اهب ىتأ يذلا نأ فرعو مالسلا

 اددرتش هلص ام ْمُكَح اکو الس لبق کش لا او ُدجْسَي هنأ حصألاو

 كش :هلام كش لار اإ لاح ٌلُكِب بجی امل ُدْجْسَ الو ءادئاز وک َلَمَححاَو

 يف يأ ءاًهيف ؛ةعبار وأ ةئلاث اهنرك يأ كده ؟ ٌةعباَر ْمأ يه ٌةلاَكأ هللا يف
 ىلع هنم دب ال كشلا ىلع هلعف ام نأل دُجْسَي مل ءةعبارلا ىلإ موقي نأ لبق ةثلاثا

 اهنوكو ةدايزلا لامتحا نأل ءَدَجَس َدَجَس ٍةَعباَرلا يف ف وأ ةضورفم ةلأسملا ذإ نيريدقتلا

 :لاقي نأ رهظيف ءةعبارلا ىلإ يأ همايق يف ركذت ولو «ماق نيح ادوجوم ناك ةسماحخ

 .اقلطم دجسي لاقي نأ لمتحيو ءالف ًالإو ءدجس برقأ مايقلا ىلإ راص نإ

 رهاظلا نأل ِروُهْشَمْلا ىلع روب مسل ضْرَف رَ يف مآلسلا غب كلش زل
 هيواتف يف لافقلا ازعو ؛ةالصلا يف كش ول امك رثؤي :يناثلاو «مامتلا ىلع اهؤادأ

 يف ْمُكُدَحَأ كش اذإ ] :و هللا لرسر لاق :لاق نفط يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (444)

 م نفيا ام ىلع لو كلا حَرطِيلَق ؟ اعبر أ انا ىَلص مک رد مل اص

 ىَلَص ناک ْنِإَو ُهنالَص هَ نعش ةَ اسمح ىَّلَص ناک نا مَلَسُيانأ لبق یاس دس سپ

 فثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ناطُيشلِل ًاميِغْرَت ناك ییز ١ امامنإ

 .ماباأخمج



 وهلا دوج باب :ةالصلا بانك ل«

 ؛ةحتافلا نايسن يف ميدقلا لوقلا هبشي هنإ :لاقو ءءالمإلا ىلإ لوألاو ؛ديدجلا ىلإ اذه

 تناك له هبوث ىلع تناك ةساجن يف كش مث ةالصلا نم غرف ول لوألا ىلعو :لاق

 لصفلا لطي مل اذإ ام باتكلا يف فالخلا لحم مث ءاضقالف ؟ال مأ ةالصلا تقو هعم

 لوط دعب كوكشلاو ددرتلا ةرثكل رثؤي ال هنأب ؛عطقلا امهرهظأ ناقيرطف لاط نإف

 .فنصملا قالطإ ىضتقموهو نيلوقلا درط :يناثلاو ؛ةدملا

 نيب قرف الو ءاهريغو ةروسلا لمحتي امك ُهفاَمإ ةَ هود َلاَح ُةوْهَسَو
 لاحم زرتحاو «فوخلا ةالصو موحزملا يف هفرعتس امك ةيمكحلاو ةيسحلا ةودقلا

 اعبت ةضورلا يف همالك ىضتقاو ,هلمحي ال هنإف اهدعبو ةودقلا لبق هوهس نع ةودقلا
 .لوألا لمحي هنأ يعفارلل

 همامإ مالس ىلع هميدقت زوجيال هنأل عم ملم ُهَفالِخ ناَبَق ٌمَلَسَق ُهَمَالَس ََض ولف

 كرت هډه يف كد ولو «ةودقلا لاح هرهسل َدوُجْس لَو باب يف هفرعتس امك
 ىلإ دوعي نأ زوجي الو يأ دَِعْكَرِْإِهماَمإ مس دعب ماف ٍةريبْكَلاَو لا َرْيَغ نكر
 ةودقلا لاح هوهس دوحول ُدُجْسَي الو ,ةبحاولا ةعباتملا كرت نم هيف امل هكرادت

 ةع هُوْهَسَو قالص يف سبل راشيح ُهَنأل مارحإلا ةريبكنو ةينلا ىتنتسا امإو ءاضيأ
 مل اذإ يأ ءى ِهِماَمِإ مالّسب قوب ملا َمْلَس ْوَلَق ةودقلا ءاهتنال لوحي ال ِدِملَس
 كلذب للخلا نأل فام ُرهَس ُهقَحْلَيَو ءاهئاهتنا دعب هوهس نأل َتَجَسَو ءنامزلا لطي
 دجسي ال هنإف ؛مامإلا ثدح نيبت اذإ ام كلذ نم ىنثتسيو :ْتلَق «هتالص ىلإ قرطتي

 يف هطلغو هوهس ببس مومأملا ملع اذإ امو «هرهس مرمأملا نع وه لمحتي الو هوهسل
 نأل تعا همر :هؤانثتسا مدقت ام ريغ يف يأ َدَجَّس نِإَف ءدجس اذإ هقفاوي الف هنظ
 يبنيو ةعباتملا ٍدّرَجُمِل :ليقو «مامإلا وهسل دوجسلا اذهو «هب متل لعح اغإ مامإلا

 يأ ُدُجْسَيَف «مامإلا دجسي مل نإو يأ الإ ءيتأيسو مامإلا دجسي مل اذإ ام امهيلع

 تفرع دقو َهْلمي مل هنأل ؛دجسيال :جّرخم لوق ينو للعدل اريج «صنلا ىلع «مومألا
 0 .فالخلا كردم

 مجتمع اف ٌّصّصألا يف هلق اَذَحَو ئادعفا دعب اهَس ْنَمِب ّقوُبْسَم یدتقا ولو



 ۲۱ وهسلا ٍدوُجُس باب :ةالصلا باتك

 ‹«دوجسلاب ربجلا لح هنأل هتالّص رخآ يف دجسي مث «ةعباتملل ُةَعَم دجسي هنأ

 هعم دجس اذإ هنإ :لوق فو ةالصلا رخآ دوجسلا لحم نأل ؛هعم دجسي ال :يناثلاو
 ر ا سا سه مرا

 ىهس اذإ يأ (ّحمَألا ين هل اذكو) هلوقو «هسي م هنأل هتالص رخآ يف دجسي ال

 ءوهسلا رضحتي م هنأل ل :ليقو ةعباتملل هعم دجسي هنأ حيحصلاف ؛هئادتقا لبق

 ٍدُجْسَي ْمَل كإف «ةصقان ةالص يف لحد هنأل ؛هتالص رخآ يف هّديعي هنأ رهظألاو

 امل هلبقو ءادتقالا دعب نيتروصلا يف يأ ؛صنلا ىلع هيسفل الص رخ َدَجَّس ماَمإلا

 وهو قبس امىلعىنبي فالخلاو ,فلاسلا جرحملا لوقلا هيفو ؛قفاوملا مومأملا يف مدقت

 ؟ةعباتملا درج وأ هوهسل وه له مامإلا عم مومأملا دوجس نأ

 ملس مالسسلاَو ةالصلا هلع هنأل ,ناتدجم وهلا يعيب شک نإَو وسلا ُدوَجْسَو

 ةدايزلاب اهس اذإ :ليقو “' نيتدجس ىلع رصتقاوىشمو نيديلا اذ ملكو نيتنثا نم 8 : دا )6 و ا ےک

 ددعت اذإ ددعتي :ليقو «ماكحألا طئارش يف نادبع نبا هاكح اعبرأ دجس ناصقنلاو

 ال هروص ددعتت دق معن «يسدقملا ةعامج نبا وهو لئاسولا بحاص هاكح هببس

 . يتأيس امك امكح

 زاوجلا «تالامتحا ةثالث هيف رحبلا بحاصلف ضعبلا ايوان دجس ول :ٌعْرَق

 يزجيف لوألا يوني نأ نيب قرفلاو «عورشملا ريغ ىلع ادوجس داز هنأل ؛نالطبلاو

 .الف الإو

 ُهَّلَحَم نأ ُديِدَجْلاَو ءتابحتسملاو طئارشلاو ناكر ألا يف يأ ,ِةلّصلا ٍدوُجُسَك

 ك و ةى ي يس 70 اظا موو فسد” د #ر
 اًمِإَو رهظلا اإ َيبْسَعْلا يتالصىدخإ 4 هللا لوسر انب ىلص :لاق هه ةريره يبأ نع (539)

 جّرخخَو ؛ًاببطْخُم اهيل ٌدلتساَو جسم لا ةَ يف اعذُجب ىتأ م ؛نیتعکر يف ملف رْصَعْلا

 َرَظنَف تيت ما ٌةالّصلا ترصقأ هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف ؛نیديلا وذ ماَقَف «سانلا ٌناَعْرْس

 الإ لص ْمَل َقَدَّص :أولاقف ع ؟نْيدّيْلا وذ لومي ام ] :لاَفَف ؛ًالاَميشَو انو لي بلل
 ر رر س رار مكس وق اضم ةا اكس ة# مرر هر رر "رام وکرم
 مث دحسَو ربك مث «عفرف ربك مث دس مث ربك مث «ملَسو ٍنيتَعكَر ىلصف «نيتعكر
 يف عباصألا كيبشت باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يرامخبلا هاور .مفَرَو ربك

 .(587) ثيدحلا :هريغو دحسملا



 وهلا ٍدوُجُس با :ةالصلا باك - : ۹۲

 ٍةدايرب اًهس نإ هنأ :ميدقلاز يفك هلعف نم نيرمألا رخآ هنأل هِمالَسَو ِهِدُهَشَت َنيَ
 ةفرعملا يف يقهيبلا لقنو ءامهنيب ٌريختي :ثلاث يفو هلبقف صقن وأ مآلّسلا َدْعَب َدَجّس

 ةعقاو لك يف هلاقوأ و يبلا هلعفام لعفف انباحصأ ضعب طاتحا مث :لاق ,هبشألا هنأ

 ياهلا دوادنب ناميلس نع هخوسنمو هخسان يف يمزاحلا هاكحو «' هنع تيور
 ىلع دازو لوألاب ةعطاق ةقيرط هقيقحت يف فنصملاىكحو 2 ' 7 يعفاشلا باحصأ نم

 فالخلاو «بيرغ وهو ًاقلطم مالسلا دعب هنأ ًاعبار ًالوق هيف ىكحو اهححصف كلذ
 وهو هدعب يذلا نكرلا عم يأ (دّهَشت َنْيَب) :هلوقو «لضفألا يف :ليقو «ءازحإلا يف
 . ةيعدألاو لآلا ىلع ةالصلاك تابحتسملا اذكو ي يبلا ىلع ةالصلا

 يس نق ت لاق «مالسلا دعب وُهَّسلا دوُجس ىَرُي نع ىدتقا ول :ٌعْرَف

 ءدجسيو هسفن جرخي :اهدحأ هجوأف الإو ءدجسو هسفنل متو هسفن جرحأ اهضعبب

 ربصي لب «مامإللا ملس اذإ ملسي ال :اهثلاثو «مالسلا دعب دوجسلا يف هعبتي :اهيناثو

 1 ا يا لج 0
 .ملسي هعم دجس دجس اذإق

 اللاب ةَالّصلا هعطقل ديدجلاىلع ًاعيرفت يأ ٌمّصألا يف تاق ادْمَع َّمْلَس نإ

 هلحم تاوفل ءِديِدَجْلا يف َتاَف ٌلْصَفْلا َلاَطَو ًاوُهَسْوَأ ءلصفلا برق نإ ءال :يناثلاو

 يأ ءْألإَو ءجحلا ناربجك لواطتلاب طقسي ملف ناري هنأل ؛ال :ميدقلاو ءءانبلا رذعتو

 :ةالصلا باتك :يعفاشلا سيردإ نب دمحم هلل ادبع يبأ مامإلا نع راثآلاو ننسلا ةفرعم )2٠0(

 يي اسمك ةراسبعلا صنو .75١ص ؟ ج :(۱۱۳۸) صنلا :رهسلا يل لمعلا باب

 اهضعب ميدقتو ةسباث ًالعفو ًالوق هدعبو مالسلا لبق دوجسلا يف ثيداحألا) :عوبطملا

 طاتحا مث «نيرمألا زاوج هبشألاف ةحيحص ةلوصوم ةياورب مرلعم ريغ ضعب ىلع

 .(قيفوتلا هلل ابو .هنع تيور ةعقاو لك ف هلاق وأ يي يبنلا لعف ام لعفف مهضعب

 دوجس باب :يمزاحل ا يبس وماني مخ فاعمل اا نيا وسلا ون عسانلا ي اإلا م01

 رهس لكو ) :هترابع صنو .88ص :عبارلا ءرحلا :هيف فالتخالاو مالسلا دعب وهسلا

 هيلإو كي يتلا نع يور ام ىوس مالسلا لبق دجبسي ؛هانركذ ام ىوس هيلع لعخدي
 .(ةمثح وبأو يعفاشلا باحصأ نم يمشاهلا دواد نب ناميلسو لبنح نب دمحأ بهذ



 ۳۳ ركشلاو ةراللا دوج باب :ةالّصلا باك

 َدَجَسَو اسمح َرْهَظلا ىَّلَص ] ُمالَّسلاو ُةَلَصلا هلع ُهنأل «ّصنلا ىَلَع الق ءرصق نإو

 ضرف وهو هتقو يف دحو مالسلا نأل معن :ليقو «*' "هيلع قفتم «[ السلا دعب

 ًادئاَع زاص «ميدقلا ىلع لصفلا لوط يف وأ انه يأ ٌدَحَّس اذِإَو لس ىلإ دوعي الف

 للحتلا نأل ءال :يناشلاو مالسلا لبق دوجسلا لحم نأل تأل يف ٍةالكصلا ىلإ

 .هتداعا بحت ال هنأ ليلدب مالسلاب لصح

 هباب يف يتأيس امل ءارْهظ اوم انو ناب اوُدَجَسَو ٍةَُمُجلا ماما اهَس ولو

 ّنَط ْوَلَو ءاهرخآ يف سيل هب أَمَا نأ نيت دقو «ةالصلا رخآ هلع نأل اوُدَجَسَو

 ال :يناشلاو أوهس نيتدجس داز هنأل ٌحَصعألا يف َدَجَس ُةُمَدَع َناَبق َدَجسَف ًاوُهَس

 راصو «هريغ ريج امك هسفن ربجيف ةالصلا يف للخ لك ربجي وهسلا دوجس نأل

 .اهريغو اهسفن يكزت نيعبرأ نم ةاشلاك

 ركشلاو ٍةَولتلا دوج با

 اهتيبولطم امأ :ِةَودلَتلا ٌتاَدَجَس نست « ركشلاو ةرالتلا دوجس باب يأ :ْباَب

 نأ الإ دوسلا ٍضِرْفَي مَ هللا د :رمع لوقلف بوحولا مدع امأو ,عامجإف

 يف هَ يامل فالح اندنع ةدجسلا هذه ماقم عوكل موقي الو یاش

 ل4 يبنلا نأ صاعلا نب ورمع ثيدحل «(ُجَحْلا) اًندْجَس اَهْنِم :ةَرْشَع عبرا ٍديِدَجْلا

 حلا ٍةَروُس يِفَو ٍلّصَمُمْلا يف تالت اهن ءنار يف الخس ةَرْشَع سطح ارقا ]

 .(70) مقرلا يف مدقت (۵۰۲)
 ٍةَروُس ريدا ىلع ومحل مَ ف باطلا نب رع ار : ؛لاق هللا ديع نب ةعيبر نع (9 ٠1

 ةَعُمْجْلا | تناك اإ ىمَح سانا حسو دف لر ةدخسلا ا اذ اَذإ ىح لحنا

 ْنَمَف ٍبوُجّشلاب رم امن م سانا اهب اي :َلاَق ؛ةَدْجَّسلا ًءاَج اذا ىَتَح اهب ار باقل

 نييفان دازو .هفط دمع دخ لر .هْيلَع مث الق ذج ذُجْسي ل نمو باص دق دس

 :حيحصلا يف يراعبلا هاور [ َءاَشَن نأ لإ دوسلا ضرب ل هل نإ ]:هظ رمع نبا

 .(۷۷٠٠)ثيدحلا :دوجسلا بجوي مل هللا نأ ىأر نم باب :نآرقلا دوجس باتك



 ركشلاو ٍةَوآلَثلا دوج باب :ةالّصلا باعك 4

 #-ص)و ل جأل رشع سمح ثيدحلا يف اهدعو (* "4 کایلاو دوادوبأ هاور «[ناتدحس
 فلتخاو د 00 0

 هيلع ئرف و :هلوق دنع يه a امسا ةي ةدحس نأ يرامخبلا

 ٠4 ار ثيدحلا :دوجسلا باوبأ عيرفت باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبا هاور (505)

 ثيدح اذه :لاقو (198/811) ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 مو هنم متأ نآرقلا دوجس ددع يف سيلو مهرثكأب ناخيشلا جنحا دق نويرصم هتاور
 .صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو .هاحرخي

 ةو ُهَتوُيْسُيَو هتدابع نع نورك ال كر دنع نیلا نإظ: ٠١5 / فارعألا )205( ١.
 اَمْرَط ٍضْرَألاَو ٍتاَواَمَّسلا يف نم دخ هلل و : ۱۸ / دعرلار .؟ .4تودجسي س

 يف اَم دحل هلل ر :45-20 / لحنلاو ١. .(لاصآلاو ردغلاب مُهلالِظَو اًهْرْكَر
 نب مُر نوفاَحَي ريكي ال مَ ةكيدَسْلاَو ةد نم ضرألا يف اَن ٍتاَراَمّنسلا
 َنيِزْلا د اونيو ًالوأ هب ارئمآ لق : ۱۰۷ /ءارسإلاو £ . 4و ام نوت ميزت

 إف ۸ / ميرمو .© .«أدشش ناقل نوريعب مِهْيلَع ى اإ وليف ني مَا ارترأ

 هللا ایت ملا : ٠۸ جار ٠ 5 . كاي و اًدجس اورخ ِنَمْحَرلا ایا مولع یت

 ٌرحشلاَو لابا ُموُجنلاَو رمَقلاو سشلاو ضزألا يف نمو تاوَمَسلا يف نم هل دج
 نإ مرک نري لامك هللا نهب نسو بادل لع وح یک و سانا ني ميكو باودلاو
 ر اواو اوفا اوت نأ اياب 0 ا لو ا ا

 اوُدُحْسا ْمُهَل ليقف اذإ إو :6./ناقرفلار .8 .«دوُحفُن مكلعل ريل اوُلعْفاو مكبر
 :؟<-7ه / لمنلاو ٩. رف قو ان نب خشن تشاو اوال نسخ
 انتو نو ام بو ضرألاو ساراس يف ماسلا رح يذل رتن الا
 ُنِمْوُي انا : ٠١ / ةدجسلاو ٠ ١. .ويملا شرعا سر وه الإ لِ ال هللا نوع
 .«ترزكشب ا عقر ير دنیاو اد اور اهب ورك اإ َنيِْلا انتا
 .4ةردِمت هُ مك نإ يقل يذلا هل اودجسسار مب /تلصنو 1

 ْمهِيَلَع ىف ادو : :+1/قاقشنإلاو . ١77 .كاوذبعاو ول ؟ودخسافإا :+؟ /محتلاو. ١ ؟
 .4برتقاو هلو فطن أل الكل ؟/ولعلو ١4 ٠ .4دوُدْحْسَيأل نارا

 ) )505قاقشنالا / ١. ۰



 1 ركشلار ٍةَولتلا ٍدوُجس با :ةالّصلا باتك
2 

 :لاقف ًاضيأ هرصتح يف بجاحلا نيا هاكحو «ةروسلا رخاوأ'*'”4نوُدَجْسيَأل نارق

 صو لاقف ًاسماح ًاعضوم دازو چ نودجس الط :ليقو ءاهرخآ قاقشنالاو

 نسب نامو ةفينح يبأ دنع نأ شاقتلا نعو © بات :ليقو © 4 بانو

Num =ة 8 سس ب ال  (DAهرب  

 لصفملا تادجس طاقسإب ةرشع ىدحإ اهنأ ميدقلاو «“' اضيأ يطرقلا هاكح دقو

 ىلع ىلاعت هلل يأ کش ةدجس يه لب صو ل ك١ 7فيعض هيف ثيدحل

 [اركش اًهدُجْسَنَو ةبوت دواد اهدَجَس ] سابع نبا ثيدحل يلا دواد ةبوت لوبق
a1٤ 4 3 7 a\F) „ 

 . ۶ *يراحبلا يف هيوار لوقب هلاسرإ يرقيو © "يئاسنلا هاور

 رينيلا ىلع َةَرَم اًهَدَجَّس مالّسلاو ةالّصلا هيلع هنأل قالّصلا ريغ يف بحتست « 0 م رع ع صل 2 7 اي o 54 34 . و

 .؟531 / قاقشنالا ع6:

 ْنِم اريك إو وحاعن ىلإ كلتَحْعَن لار َكَمْلَظ ْدَقَل لاقل :ىلاعت هلوق .74 / -ص )٥۰۸(

 ْمُهاََم ليو تاَحِلَصلا اوُنِمَعَو ارنمآ نيذلا الإ ضْعَب ىَلَع ْمُهْضْعَب يل ءاطَلحْلا
 .«بانآو امير حو هر رفا ءا املأ ادن
 .«وباتَم َنْسْحَو ىَفلُوَل اندنع هل دو كلذ ُهَل ارفع :ىلاعت هلوق .55 / -ص )٠۰۹(

 .57ص ٠١ ج :يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا )21١( .۹۸ / رجحلا (ه١٠)

 لو هللا ُلِوْسَر جلس مل ] :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع ثيدح ره (01؟)
 وُو ملا يف دج ] :ظفل فو [ ٍةَيِدَمْلا ىلإ لوح اَمَدْعَب لصقل نِي ءش يِ
 يأ ديبع نب ثراحلا ىلع ثيدحلا رادو [اَهُكَرَت ٍةنيِدُملا ىلإ رجا 36 كَم

 ؛يدهم نب نم رلاديع هنع ثّدحو نيعم نب ىبحي هفعض دقو يرصبلا يدايألا ةمادق

 )٤ ۳۸۰ و٥ ۳۸٠(. ثيدحلا :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هلاق

 :لاقو -ص يف دحس ب يبلا نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع (517)
 :نآرقلا دوجس باب :نئسلا يف يئاسنلا هاور [ اركش اًهُدُجْسَنَو ةر ُدوُواَد اَهََجَسَ

 .حيحص هدانسإو ١54 ص ۲ ج

 دوُجَسلا مئارَع ْنِم سيل -ص ] :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع (21 4)
 :نآرقلا درجس باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ اًهيِف دحل لي یبا تار دقو

 )٠١55(., ثيدحلا ص ةدجس باب



 ركشلاو ٍةَوالَتلا ٍدوُجُس باب :ةألّصلا باك ۹

 فدصملا قالطإ يف لحديو «' مكاحلاو نابح نبا هححصو دواد وبأ هاور امك

 اًهيِف ٌُمُرْحَتَو هب حرص نم َرأ مل نإو رهاظلا وهو فاوطلا يف اهل دوجسلا ةيعورشم
 ميرحتلاب املاع ادماع هلعف نإ اذه ىلعف «ركشلا دوجس نم اهريغك ٌحّصألا ىَلَع

 ةوالتلا اهببس نأل مرحي ال :يناثلاو ءوهسلل دجسي الف ًالهاج وأ ًايسان وأ «تلطب

 . °" كشلا دوجس نم اهريغ فالخب

 ناركسلاو بنجلا ةءارقل دوجس ال :معن «عابتالل عمْسُمْلاَو ىراَقْلِ سو

 يوسي الو هب طبتري الف ئراقلا عم عمتسملا دجس اذإو «هيواتف يف يضاقلا هلاق امك

 ال هنأ :يضاقلا مالك لصاحو ؛:ةضورلا يف هلاق «هلبق دوجسلا نم عفرلا هلو ءادتقالا

 ال بابحتسالا لصأ ناك نإو يأ «ئراقلا ٍدوُجْسب هل ٌدكأتتو هزرجي نكلو «بجي

 يذلا وهو يأ ملأ هلل او «عماسلل نسو :ُتْلُق .حصألا ىلع هدوجس ىلع فقوتي
 امأ ؛عمتسملا قح يف هدكأت هقح يف دكأتي ال هنأ الإ دصق ريغ نم عمس لب عمتسي مل

 لحد *77نوُدُجْسَي أل نآرقلا ِهْيََع ئرق اذإوإ» :ىلاعت هلوقلف بابحتسالا لصأ

 ښنملا ىَلَع رهو بص ل هللا لوسر أرَ :َلاَق هنأ ؛هلفض يردخلا ديعس يبأ ثيدح (ها١1)

 مي الف اهر َرحآ امي ناک الف عم سالا دَحَسَو َدَحَسَف لر دخلا ب امل

 کار نکو يب ةبوت يه امنا :كيط ا لرسَر لاقف يرسل سالا اهن ةدخّتلا
 .(41۰) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور .اََدَسو لر [ ٍدوُحُسل مايه
 دانسإلا نسح ثيدحلا اذه :لاقو )۲۸٤٤( ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 :دجسي نأ ءرملل بحتسيام ركذ باب :نابح نبا حيحص بيتي ناسحإلاو .حيحص

 ثيدحلا :ةعمجلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )٤ ۲۷١(. ثيدحلا :1 88ص ؛ ج

 .يهذلا هقفاوو .نيمخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (۲۷/۱۰۲)

 :يتآلا وحنلا ىلع نركت نأ هترابعب ىلوألا ّنَأ يل ودبي ام ىلع (517)

 «...اهدجس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل اهتيآ ةوالت دنع ةَذلصلا ريع يف ُبَحَتْسُت

 الاع ادماع هلعف نمل ٌحّصألاىَّلَع ءركشلا دوجس نم اهريغك اهلطبت يأ ءاهيف ُمُرْخَتَو
 .ًاضيأ هرذعل رهسلل دجسيالو «هرذعل هتالص لطبت الف يسانلاو لهاجلا امأ .ميرحتلاب

 7١. / قاقشنالا ه1



 ۹۷ رْكشلاَو ةوالتلا دوج باب :ةالصلا باك

 سابع نبأ لوقلف ديكأتلا مدع امأو «هوجنو نيدحاسلا ةيؤرب كلذ ملَع نإو «قافتالاب

 .740نارمعو نامثع نع يراحبلا ُهَقْلَعو يقهيبلا هاور [اّهَل َعَمَسسا نسل ٌةَدْجّسلََ

 ءطقق هتءارقل ُدِرَفُْمْلاَو ٌماَمإلا َدَجَّس «ةءارقلا لحم يف يأ قالّصلا يف رق نِإَو

 هركي هنأل ؛امهريغ ةءارقل نادجسيالو ؛قبس امك هسفن ةءارقل امهنم لك دجس يأ

 اهأرق اذإ ام فالخب دجسي الف دوجسلاوأ عوكرلا يف اهأرق اذإ امأ ءا ءاغصالا امه

 الو اهيف ةدجس ةيآ أرق اذإ ًاعطق اهيف دجسي الف ؛ةزانجلا ةالصىنثتسيو «ةحتافلا لبق

 هريغوأ هسفن ةءارقل دجس ولف طقف يأ ءهِماَمإ ِةَدْجّسِل ُموُمَمْلاَو «حصألا ىلع اهدعب

 ُهُماَمِإ ديس نإ «ةفلاخملل هتالص تلطب هدوجس دنع نكل هريغك همامإ ةءارقل وأ

 «ةفلاخملا نم هيف امل ُهَعالَص َْتَلَّطَي ءهمامإ نوُد وه دجس نأب يأ «سّكعناِوَأ فْلَخَتف

 ةءارق مامإللل هركيال هنأ :فنصملا مالك نم مهف دقو يلحب هاكح ةيئاثلا ف لطبتال :ليقو

 ,"ةيرّسسلا يف مَالّسلاَو ُةالصلا ِْيَلَع هلعف نم كلذ حص دقو «كلذكوهو ةدجس ةيآ

 :ىربكلا ننسلا يف اهل َسْلَح ْنَم ىَلَع ٌةَدْحَّسلا اَمنإ]: ظفلب سابع نبا نع يقهيبلا هاور (0148)

 :[ اًهَعِمَّس ْنَموَلَع ٌةدْحّسلا امن ]:لاق بّيسملا نب ديعس نع ًالسرمو :(781/4) رثألا

 [تّصنأو اهل سّلَج ْنَمِىَلَع هَدْحَّسلا اَمْنِإ ] د5 نافع نب نامثع نعو ؛( م0 هزرثألا

 «نارمع رثأو .اهَعّمَتسا نّمىلَع هدا اّمْنِإ ] :يراخخبلا قيلعت ف امك نامثع ظفلو

 هجری ال هنأك ؟اهَل َدَعَف "ل تْيآرأ :لاق ؟اهَل سلب مو دكا ٌعَمْسي لجل :هل ليف

 يبأ نباو «بّيسملا نبا نع هدنسب قازرلادبع هلصو نامثع رثأ ؛رجح نبا لاق .هيلع

 .حيحص هدانسإ نيصح نب نارمع رثأو .ناحيحص ناقيرطلاو ءًاضيأ هدنسب ةبيش

 هللا نأ ىأر نم باي:نآرقلا دوجس باتك :يراحبلا حيحص حرش يرابلا حتف :رظني

 )١١۷۷(. ثيدحلا حرش :دوحسلا بحوي م

 مق مث رهظلا الص يف َدَحَس دلي للا َلوُسَر نأ ] ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (515)

 :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ ةدحسلا «ليزتتإ» أرَ هنأ نير عكر ف

 لي يلا نأ ] :ظفلب (57/805١)ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .(807) ثيدحلا

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو [ ةَدْحَّسسلا لير ار هنأ انتَ ٌرْهظلا ىلص

>> 



 ٍرْكشلاَ ٍةَوَدلَتلا ٍدوُجُس باب :ةدلصلا باك ۸

 َرْبكَو ,روهشملا ثيدحلل «ىّون «دوجسلا دارأ يأ ءقالصلا جراخ َدَجَس نمو

 يف امك يأ بدي اعِفاَر ٩ نسح دانسإب دواد وبأ هجرخأ امك عابتالل مارْخِإلل

 يولل م :ةضورلا يف بوصألا ىلع ربكي مث موقي نأ بحتسيالو ؛مارحإلا ةريبكت

 كلذ لكو ءدرعقلا دعب يأ ملو ارّبَكُم َعَقَرَو ِقالّصلا ٍةَدْجَسُك َدَجَسَو عفر الب
 هنم ذخؤيو ؛كانه قبس ام عيمج يف يأ (قالّصلا ٍةَدْجَسك) هلوقو ؛ةالصلا يف امك
 ماَرْحإلا ٌةَريبُكَتَو ؛ةالصلا ةدجسك ةدجس ريدقتلا نأل ةدحاو ةدجس ىلع راصتقالا

 ةن اهنا :يناثلاو نم دب ال ام انه طرشلاب دارملاو ,قبس ال حملا ىلع ٌطْرَش

 ىتح هدارفناب ةالص سيل ةوالتلا دوجس نأل ؛يلازغلا هححصو «صوصنم ا وهو
 اَذَكَو ءالصأ ةريبكتلا هذه هيف عرشتال :يذمرتلا رفعج وبأ لاق اذهو «مّرحت هل نوكي

 كلذ طرشي ال امك طرتشي ال هنأ :يناثلاو «مّرحتلا ىلع اسايق ِرهْظألا يف ُمآلّسملا

 تكسو «دهشتلا بحتسي ال هنأ :ةضورلا دئاوز نم حصألاو «ةالصلا يف دجس اذإ

 مث ؛بحت ال اهنأ :طيسولا نع يعفارلا لقنو ءاهبوجو فورعملاو ؛ةينلا نع فتصملا
 يف هاكحو «مالس الو عورش الب ةدجس هلقأو «يعفاشلا لوقب ٌديأتم وهو :لاق

 .ُهَقِفاوُي ىفاشلا صلو ُهَرْيَغ ركذي ال يِحْيش ناك :لاقو ءًاهجو ةياهنلا

 اذك «ةقيقحلا يف ةالص اهنأل ؛اهريغو ةراهطلاك يأ الملا ٌطوُرُش ُطَرتْشُت
 أرق دق نوكي نأب دوجسلا تقو لوحد ًاضيأ طرتشيو «رحبلاو بذهملا بحاص هللع

 ةءارقلاب رسب اميف دجسي مامإلا نأ ةبيرغ ةحيحص نس وه وأ هاجرخي لو نيخيشلا

 .يهذلا هقفاوو .نلعي اميف هدوجس لئم

 اذِإَف نارمل انْيَلَع ارقي هي هللا ُلوُسَر ناک ] :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (27)

 يف باب :ةالصلا باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور [ اَندَجَسَو َدَحَسَو ريك ٍةدجّسلاب رم
 ناسكو :قازرلادبع لاق :لاقو )5١7 ١( ثيدحلا :بكار وهو ةدجسلا عمسي لحرلا

 ي مكاحلا هاورو .رّبك هنأل هبجعي :دواد وبأ لاقو .ثيدحلا اذه هبجعي يروثلا

 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )١175/808( ثيدحلا :كردتسملا

 هقفاوو .ةزيزع ةنس ةالصلا جراح ل هللا لوسر دوجيسل ةباحصلا دوجسو ؛هاجرخي
 .صيخلتلا يف يهذلا



 ۹4 ركشلاو ةوالتلا دوج باب :ةالصلا باك

 ؛زجي مل دحاو فرحب ولو «ةدجسلا ةيآ رحآىلإ ءاهتنالا لبق دجس ولف ءاهعمسوأ ةيآلا

 ىمح ةءارقلا يف طرش اهلماكب ةيآلا عامس نأ هاضتقمو «بذهملا حرش يف هب حرص

 تادسفملا نع فكلا ًاضيأ طرتشيو :ْتَلُك .هل هبنتف ةدجسلا ةملك عامس يفكي ال

 .طورشلا نم كانه اهّدعي مل فنصلا نإف لعفلاو لكألاو مالكلاك

 يأ هبي عف ُعفْرَي الو عْفَرلِلَو يَوَهْلل َربُك «ةالصلا يف يأ ءاهيف َدَجّس ْنَمَو

 هنأل < قع أ هلل او قَحاَرتْمإلِل سلي الو :ُتْلُق .ةالصلا بلص يف امك اعم امهيف

 قَشو ُةَرَّوَصَو ُهَقَلَح يِذّلِل َيِهْجَو َدَجَس :َلوُقَيو ءاهلعف دري مل ةالصلا يف ةدايز

 اذهو (هرّوص)و ةظفل هتياور يف ّرأ , ين الإ عابتالل توو هلوحب ةرصَنَو ةَعمَم

 قيلي امن هدوجس يف وعدي :ىلاعت هللا همحر يلازغلا لاق «هقيقحت يف فنصلملا اهفذح

 0 نح وهو امأرق يل ةيلا

 ر ام يل هلو رر هب يش يع عضو ارخأ َكَدْنِع E 20 هوقو

(۲۱) 
 ٠ هححص و

 ام لوألا ةيفوت دعب ببسلا ددحجتل (لُكِل َدَجّس ِنْيسِلْجَم يف يآ روك ولو

 اهررك ول امكى وألا هيفكي :يناثلاو «هانركذ امل حّصألا يف ُسِلْجَمْلا اَذَكَو «هيضتقي

 ٌةَعْكَرَو ءالف الإو ةرم لكل دجس لصفلا لاط نإ :ثلاثلاو «ىلوألل دجسي نأ لبق

 ءمسالاىلإ ًارظن اترصق نإو يأ ِنْيَسِلْجَمَك ناَتَعْكَرَو «تلاط نإو يأ ءِسِلْجَمك

 ثيدحللا :نآرقلا دوجس يف لوقي ام باب :ةالصلا باربأ :عماجلا يف يذمزنلا هاور (571)

 «ديعس يبأ نع بابلا يو :يذمزلا لاقو .امهنع هللا يضر سابع نبا نع (91/4)

 هاورو .هحولا اذه نم الإ هفرعن ال «سابع نبا ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذهو

 اذه :لاقو )١77/799( ثيدحلا :نيمأتلا باب :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا

 حيحصلا طرش نم وهو ؛حرجب مهنم دحاو ركذي مل نريكم هتاور حيحص ثيدح

 .حورخب هتاور يف ام «حيحص :لاقو صيحلتلا يف يبهذلا هقفاوو .هاجرخب ملو



Ye ركشلاو واللا وجم اباي :ةالّصلا باك 

 الو ةءارقلا عب باوت نم هنأل یاد ال يأ ءدُجْسَي مل ٌلصفلا َلاَطَو ذج ْمَل نإف

 ريخأتلا ناك ءارسو ؛«فوسنلاك ّضَقُي ملف ضراع ببس وذ هنأل «رهظألا ىلع ءاضق

 .فنصملا قالطا هاضتقا امك هريغ وأ رذعل

 ؛هتالص تلطب اهيف اهلعف ولىتح يأ ,ةالصلا لذت ال ركشلا َةَدْجَسَو :لْصَف

 يأ َقَمْعِن موُجُهِل نست «ةرالتلا ةدجس فال ةالصلاب قلعت هل سيل اهبيس نأل

 مودق كلذ لثمو «رحبلا يف هلثم امك «ءادعألاىلع رصنو ٍهاجو لام وأ دلو ثودحل

 مدهاك هب هعوقو نظ ام هتاجنل يأ ةَمَقِن عافدنا وأ ""” ضيرملا ءافشو بئاغلا

 هب يذأتلا فوح دنع هلاوزو طحق دنع رطم ثودح اذكو « "امهريغو قرغلاو

 اهرارمتسا نع ةمعنلا موجهب زرتحاو «لصألا يف اهتركذ :كلذ يف ثيداحأ ةدعل

 ءصاَغ وأ ؛هتمالس ىلع هلل اركش هريغ وأ هندب ين يأ يلم ةر وأ نسال اهنإف

 ؛هب سف رمأ هَءاَج اذإ ناك ل يبنلا نأ ) ؛هذ ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ ثيدحل (07) هدوم ها وا تاك ا 55 5 هك ا 0

 :ركشلا درحس يف باب :داهجلا باتك:ننسلا يف دواد وبأ هاور [ىَلاَعَت للا ًادجاّس رح

 :ركشلا ةدجس يف باب :ريسلا بانك :عماحجلا يف يذمرتلاو )۲۷۷٤(. ثيدحلا

 راكب ةياور نم ثيدحلا نأ عم .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو )١5178( ثيدحلا

 كإف :يوقلاب سيل نوكي داكي هيف لرقلا نألو «هدهارش ةرثكل هنأ الإ :زيرعلادبع نب

 ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هج رحنا امك وأ .نسح هدانسإ ثيدحلا

 :ريزعلادبع نب راكب نإف ,هاحرخي مل نإو «حیحص ثيدح اذه :لاقو )٠١76/757(

 ةاور ةرككب يبأ نسب ريزعلادبعل سيلو .امهطرشل هاحرخي مل امنإَو «ةمئألا دنع قودص
 راكبو «حيحص :لاقو «صيحلتلا يف يهذلا هقفاوو .ثيدحلا حلاص :لاقف «هنبا ريغ

 .دهاوش ريخللو ءقودص
 هللا َلوُسَر نأ 3 :مكاحلا ةياور يفو ؛هعم نيفلحملاو كلام نب بعك ثيدح يف امكوأ (295)

 [ٍنيتدحس أ نيتك ىَلَصُي نأ وباَحْصْأىَلَحَو هيلع بيت نيج كلام ن بنك أ قي

 سيلو (٠٠٠٠/ه۸1۲)ثيدحلا :بعك بقانم ركذ :ةباحصلا ةفرعم باتك: 0

 رح ةراشبلا ةتقلب ال هنأ ؛بعك ةبون ثيدح يف :نيحيحصلا يف نكلو .ك ذب ذب هدانسإ

 :كلام نسب بعك ثيدح باب :يرزاغملا باتك :حيحصلا ف يراحبلا هاور .ًادحاس

 )۲۷٦4/٥۳(. ثيدحلا :ةبوتلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(514148) ثيدحلا



 ۳۷۱ لقا الص باب :ةالصلا باك

 باب نم رفاكلا ةيؤرل دوجسلاو ءايندلا ةبيصم نم ٌدشأ نيدلا ةبيصم نأل ؛اهب رهاظتي

 لب امهري مل ولو «رحبلا يف ينايورلا حرص هبو «هتيصعم نم دشأ ةيصعم يأف لو

 ءارو نم امهتوص عم وأ ىمعأ دنع وأ ةملظ يف ارضح ول امك امهدوجوب ملع

 هلعلف هل ارييعت يأ ءيِصاعْلِل اَهُرهْظُيَو ءاضيأ دوجسلا بابحتسا رهظي يذلاف «رادج

 أل ءبذهملا حرش يف هلاق امك اهيفحيف ًاررض وأ ةدسفم فاخي نأ لإ ّمُهْللا ؛بوتي

 ءاهرهظأ ةقرسلا يف عوطقملاك روذعم ريغ ناك اذإ :معن «هب ىذأتي المل هىّلَبمْل

 جراح ةلوعفملا يأ ةَوالتْلا ٍةَدحَسُك يهو «زيجعتلل هحرش يف سنوي نبا هلاق امك
 ٍةَلِحاَرلا ىَلَع اَمُهُراَوُج حّصألاَو «كلت يف قبس امل اهطئارشو اهتيفيك يف ةالصلا
 ةمرح نألو ؛اه لوزنلا قشي الف ءردنت اهنأل ةزانحلا فالخب ءاميإلاب يأ ِرِفاَسْمْلل
 زوجي هنإف دوجسلا متأو دقرم يف ناكرل امع ءاميإلاب تزرتحاو ؛لوزتلا يضنقت تيا
 ٍةَوالِتِل حس ْنإَف ءةالصلا تادجسك ضرألا ىلع دجسي يشاملا نأ حصألاو ءاعطق

 قباسلا فالخلاو «ةالصلا دوجس يف امك اه ًاعبت ءاجبإلاب يأ ءاعطق اَهْيَلَع راج ٍةَلَص

 ال اهنأل ؛ركشلا ةدجس يف يتأي ال ليصفتلا اذهو اهدحو ةدجسلابىتأ اذإ هلحم

 . ةالصلا يف لعفت

 ٍلْقلا ةالص با

 يمس ءضرُفلا ادع ام احالطصاو ؛ةدايرلا ةغل لقا :ناَمْسِق ٍلفَلا ٌالَص

 ىلع ٌمالَّسلاَو ٌةَالَّصلا ِهْيَلَع هتبظاومل يأ امج ُنَسُي ل سَ هيلع هتدايزل كلذب

 يف سابع نبا ثيدحل ةهارك ريغ نم ةزئاج هيف ةعامجلا تناك نإو ىدارف هلعف

 بوصنم ٌةَعاَمجَو . "لي يبنلاب ايد ةنوميم 4 هلا تيب يِف دَّجَت ُهَنَأ] حيحصلا

 ٌماَقَق ؛ةنوُمْيُم يتاح دنع هيَ تب ] :لاق امهنع هلل | يضر سابع نبا نع ثيدحلا )4)

 هاور [ ِهِنيِمَي ْنَع يهَماَقَأَف ءيسأرب دحأف وراسي نع تقف ؛ليلا نِ يلصي د يبنلا

 (TA) ثسيدحلا :ءوضولا يف .فيفختلا باب :ءوضولا باتك :حيحصلا ی يراحبلا

>> 



 قتلا ٍةَالَص باب الملا ب 4۲ 54

 ةتقؤملا ال ضئارفلل ةعباتلا يهو يأ (ضْئاَرفْلا عم ُبِتاَورلا نمف «لاحلا ال زييمتلا ىلع

 ناكر يهو « ”ضئئارفلا نم صقن ام ليمكت اهتيعورشم يف ةمكحلاو «تقوب
 ثيدحل ءءاسشِعْلاَو ب ِرْغَمْلا َدْعَبَو ءاَهَدْعَي اذَكَو ٍرْهظلا لبق ناتمکرو حبلا لق

 لفنتلا كرت ةنسلا نإف ؛ةفلدزم. عماجلا قح يف الإ :ُسْلُق . "هيلع قفتم «رمع نبا

 ءاَشِعْلل بار ال :َليِقَو ,”""”ثيدحلا يف حصو هيلع صن امك ءاشعلاو برغملا دعب

 ثيدحلاو (1۹۸) ثيدحلا :مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ باب :ناذألا باتكو

 .(497) ثيدحلا :رتولا باتك يفو (199)

 لامعإ ال هنأل ؛اهعيرشت هنك ةقرعم يف لقعلل لح الو ؛ةيفيقرت اهنأ تادابعلا يف لصألا (2؟ ه)

 بوجولا ةهج ىلع ةنونسم تادابع اهلكف ءةبرقلا دصقب ةلفانوأ ًاضرف ينأتف ؛اهيف لقعلل
 لامكإ اهب داري ال هنإف ؛ةدايزلا ىنعمت ةلئانلا امأ يمل | لوسر اهلعف اذكهو ؛لفتلاوأ

 :ىلاعت هلوقل ءةبرقلاب باوث ةداسز بلط اهيف دارملا امنإو ءاهيف صقن ال هنأل ؛صقن

 .[/5 / ءارسإلا] «ادوُمْجَم اماَقَم كبر كعب انأىَسَع كل ةا هب ذهن للا نسر

 نأ ؛يل ودبي ام ىلع ؛اذه .[ .1١7 :يراخبلا ] [ روکش ادلع نوكأ الأ 3 ثيدحلا فو

 لسع ةدايز يه امإو «ضئارفلا يف صقن ال هنأل «ضئارفلا صقن لامكإل سيل لفاونلا
 .ملعأ هللاو . هدنع لوبقلاو لجو رع هللا نم ةبرقلا ءاجر اهماكحأ طمنب ةدابعلا دصقب

 رنا لب يصب ناك لا | لوس نأ ] ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع ثيدحل (015)
 ناک .نيتعكر ءاّشولا دو ءب يِف نيك ر بِما دعو « نيتك اَهَدْعَبَو نیتعکر

 :حيحصلا يف يراعبلا هاور [ ِنْيَعَكر لصيف فرصتي ىح ِةَعمْحْلا دعب يص ال
 :رسهظلا لبق نيتعكر لا باب :دجهتلا باتك يلو «(4۳۷)ثيدحلا :ةعمجلا باتك

 ؛رهظلا لبق نكر :وتاَعكر رش لَ يتلا ني تح :ظفلب (110) ثيدحلا
 ىب يف ءاَشِْلا َدْعَب نيتك رو هِي ب يف ِبرْعَملا دعب ٍنْيتعْكَرَ ؛اَهدْعَي نیتعکرو

 :ةياور يتو .1 يف 5 ا یلع لاما ؛ ةَعاس تناك و حبصلا الص َلْبَق نيكو
 يف ملسمو .[ نيك ىّلَص ٌرْحَمْلا َعَلَطو ُنْدَومْلا ذأ اذإ ناك هنأ ] ةصفح يتثدح
 .(۷۲۳/۸۷) ثيدحلا : نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا

 طق ٌةالَّص یلص لو هللا لوس تیر ام :لاق هقطدوعسم نب هت ادبع نع ثيدحلا (511)

 لبق بَْوَي رفا ةالّصَو ملح اًمُهَألَص ءاشيلاو برملا هال الإ اتاقی الإ

 يذلا تقولا باب :جحلا كسانم باتك :ىرغصلا نئسلا ف يئاسنلا هاور [ اًهتاقيم

<< 



 فير افنلا الص باب :ةالّصلا باتك

 أس قت کت نب ىورو هللا ا نم ترک نأ زوم امد نير ذأ

 س ] :لاق مث ” اَهلَعف ل يبيبح 4 لار برسا دعب تاعك تيم یلص ریما
25 

 نبا لاق حبا بر لم تع نإَو بوند هَل ؛ حرف تاک ر تس برعم َدْعَبَلَص

 هركذف يزوجلا نبا امأو «هلاح ملعأ الو :تلق أت «نطق نبا حلاص هب درفت بیرغ :ةدنم

 رْهَظلا لبق غبر :ليقر .©ليهاج هيفو :لاق مث ةروكذملا قيرطلا نم هللع يف

 , 3ةشئاع ثيدح نم يراصحبلا هاور اَهْعَدَي ال ناك ُمَآلّسسلاَو ٌةدلّصلا ِهْيَلَع هن

 اَهَدْعَب راو ره لبق تاع کر عيرأىَلَع ظفاَح نم: ا هلوقل ءاهدغب راو :َليقَو مام ماس و مو عل

 لبق ٌمَْرَأَو :َليِقَو © هاححصو مكاحلاو يذمؤتلا هاور «[ رانلا ىلع هللا همر

 )۱۹۳٤(. ثيدحلا :دواد يبأ ننس ينو .۲٠۲ص ه ج :ةفلدزع حبصلا هيف ىّلَصُي

 للا َلوُسَر ْتِئَأَر ام ] :ظفلب (174ه) ثيدحلا :راثآلاو ةفرعملا يف يقهيبلا جرخأو

 ِءاَشِهْلاَو برملا ِنْيئالَص نب َمَمَح هنا ِةفِلدُْمْلاب الإ اتقول الإ طق ةَالَص یلص دي
 م ادم ماقد د سوم وک ماع

 .[ اهيقو لبق دموي حبصلا ىلصو
 انثدح «يناهبصألا ةدنم نب ىيحي نب دمحم انثدح :لاق هدنسب يناربطلا هجرحأ (© (274)

 يدح نع «يبأ نثدح ءرساي نب ب رامع نب دمحم انثدح ءيراخبلا , نطق نب حلاص

 نع ىوري ال :لاقو (4.0)ثيدحلا :يناربطلل ريغصلا مجعملا :رظني .ثيدحلا :لاق

 ج :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم يفو .نطق نب حلاص هب درفت ءدنسلا اذهب الإ رامع

 «نطق نب حلاص هب درفت :لاقو ةثالثلا يف يناربطلا هاور :يمثيملا لاق :١55ص ؟

 .همجرت نم دحأ ملو :تلق

 :عماجللا يف يذمرلا ٠ هير نس اش ر ندع وبني نب اًميِف لكي

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح ةريره يبأ ثيدح :لاقو (485) ثيدحلا

 ينرامخملا -ليعامسإ نب دمحم تعج و :لاق م ا نإ ريع نع باھا نب دز

 دج لا ذأ اهم لا سر ا نع هي ل دمع ا نع (6؟)
 1 2 ما لاف 2 مم 5
 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ةاَدغلا لبق نیتعکر و ؛رهظلا لبق اعبرأ عدي ال

 )١١85(. ثيدحلا :دجهتلا

 تعمس :لوقت لي يبنلا جوز ةبيبح مأ عأ تعم :لاق «نايفس يبأ نب ةع نع (870)

>> 



Yéلفنلا الص باب :ٍةالّصلا باك  

 فالجلا اَمْنِإَو ةن ٌعيِوَجْلاَو «""'”هنسحو يذمزلا هاور امك عابتالل ءرْصَعْلا

 ؟ال مأ ةدكؤم اهنأ يف فالخلا امنإو ؛ةبتار ا عيمجلا نأ نعي ِدَكَوُمْلا بتاَولا يف

 رهاظل دكؤم عيمجلا نإ :لوقي نم مهنمف «بذهملا حرشو ةضورلا يف هركذ كلذك
 ةبظاوملل طقف ًالوأ ةروكذملا ةرشعلا وه دكؤملا :لوقي نم مهنمو «ةفلاسلا ةلدألا

 لامكلا ىندأ :ةعامجو بذهملا لوقىنعم وه :يعفارلا لاق «فنصملا هركذ امو اهيلع

 هحرخأ امك عابتالل ءوبرَْمْلا َلْبَق ناتفيفخ ناَتَعْكَرَو :ليقو «ةرشع نام همتأو ةرشع
 4 ن

 EOE ؛رمع نبأ لوق هلباقم هجوو «هدفتس

 اقف ف ا داما دراو ر و ف دوق لع انيبلسي

 ُهَمرَح اَهَدْعَب عبرأو رولا َلْبَق تاعك مير ىَلَع ظفاح ْنَم ] :لرقي و هللا لوسر

 يف يذمرتلاو .(19١١)ثيدحلا :ةالصلا باتك:نئسلا يف دواد وبأ هاور [ ٍرانلاىَلَع هللا

 نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )٤۲۸( ثيدحلا :ةالصلا باوبأ :عماملا

 يف مكاحلاو .7550-155ص ۳ ج :ليللا مايق يف :ننسلا يف يئاسنلاو .هجولا اذه

 ناحيحص نيدائسإلا الك :لاقو (70١58/1)ثيدحلا :عوطتلا ةالص باتك :كردتسملا

 .هاحرخي لو ملسم طرش ىلع
 ىَلَص اءرئا هللا َْمِحَرَر :ةككهلا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل © (581)

 4( دف ثيدحلا :ةالصلا باتك:ننسلا يف دواد وبأ هاور [ًاعّبرأ رْصَعْلا لق
 .نسح بيرغ ثيدح اذه :لاقو (4.)ثيدحلا:ةالصلا باويأ :عماجلا ا

 ليم ؛وتاَعكَر عبرا ٍرْصَمْلا لبق يّلَصُي لي يتلا ناك ] :هظ يلع ثيدحلو ©

 هاور [ َنينيْوُمْلاَو نيول نم مهن ْنَمَو َنييرَقملا ٍةَكئالَمْلا ىَلَع ميلثستلاب نهي

 يف يذمزتلاو )١777(. ثيدحلا :رصعلا لبق ةالصلا باب :ننسلا يث دواد وبأ
 .نسح ثيدح ۶ ثيدح :لاقو )٤۲۹( ثيدحلا :عماجلا

 0 باَّحْصأ نم سان ما ؛ُنْذَأ اد اذإ ُنْدَوُحْلا ناك ] :لاق هلظ كلام نب سنأ ثيدحل (277)

 ركع مف 3 و مولع فك لا لور عي ىلح ومب اهراس هودي ا

 E 0 كب مو ؛بِرغَمْلا لب عكر
 يلصي ن أ ءرملل ةحابإلا ركذ :لفارنلا باب :حيحصلا بيترتب ناسحإلا رظني:حيحصلا

 .(؟ 0:/4) ثيدحلا :برغملا ةالص لبق

 ٍدْهَع ىّلَع ادحأ تير ام ] :َلاَقَف ؛برغَملا لبق نيتك رلا نع َرَمُع نبا لس :ثيدحلا (ه87)

>> 



 ۷e لقتلا ةالَص باب :ةالصلا باك

 نم جرخأ هنإف ؛لاق امكره ءاًمهب ُرْمألا يراَخُيلا حبحص يفق «حيجصلا ىلع ةن

 لاق «[ ٍبرْعَملا ةالَص لَ أوّلَص ] :لاق لي يلا نأ ه5 لفغم نبا هلل ادبع ثيدح

 ةقيرطلا ةنسلاب دارملاو (ةنس نمانلا اهذيعتي نأ ةَيِهاَرَك [ َءاَش ْنَمِل ] :ةثلاثلا يف

 ةريبغو ؛ىفن هنأ فلاسلا رمع نبا لوق نع باوجلاو «يحالطصالا ىنعملا ال ةمزاللا

 لوحد دعب امهبابحتسا ٌلحمو .ىفن نم اددع ربكأ تبثأ نم نأ ًاصوصخ ؛تبثأ

 هلاق قدكوملا نِم اَثّمْيَلَق امهبابحتساب انلق اذإو «ةماقإلا يف عورّتلا لبقو تقولا
 رمأ كي هنأل ؛ٌرظن ِهِيِفَو ؛فنصملا داريا هيضتقُي ام فالح حالصلا ناو ؛يعفارلا

 ذاتسألا هاكح دقو هتبثأ المع لمع اذإ ناك هنأ حصو ؛مدقت امك امهلعفو امهب

 ,"7*.لسم هجرخأ امك كلذب رمألل را ِةَعُمُجْلا َدْعَبَو ءابيرغ ناك نإو ًاهجو

 ىلص هاندأ وأ ًاعبرأ ىلص لمكألا دارأ اذإف يأ ُمَلْعَأ هل او ءرهطلا لبق ام البق

 .هعجارف درفم فينصت يف كلذ تدرفأ دقو «نيتعكر

 ىلع ةفيتح ابأ قفاو ادحأ ملعأ ال ال :رذنملا نبا لاق رولا «ننسلا نم يأ هنيو

 هلوقل فکر ةعك ُهَلَقأَو همالك همهفي امك ًاضيأ بتاورلا نم وهو ؛هیبحاصیتح هبوجو

 راتيإلا هركي :بيطلا وبأ لاقو 2" ””ملسم هاور للا ريخآ نِي ةَعكَر رولا ] د

 :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ِرصَعلا دعب عكر لا يف صخرو اًمِهيْلصُي قلو هللا لوُسُر
 )١585(. ثيدحلا :ةالصلا باتك

 ثسيدحلا :برغملا لبق ةالصلا باب :دجهتلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا هاور (555)
 .(۷۳۹۸) ثيدحلا :ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك فو ؛(18١)

 اَهَدْعَب لصيف ؛ةکدحأ یلص اَذِإ ] : هللا لوسر لاق :لاق هن ةريره يبأ نع (07)

 :ةياورلا هذه ىلع ةدايز يفو [ اعبر ولصق ٍةَعُمُحْلا دعي ميا اَذِإ ] :ظفل و [اعبْرأ

 :ظفل ينو [ تفر اإ نعرو حسم يف كَ لصق يش كلب َلجَع ف ]
 باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ًاعَبْرأ لمي ايَلصُم مكن ناك نم
 .(641/594و اهو 59١9 ثيدحلا :ةعمجلا دعب ةالصلا

 ثسيدحو [ ليلا ريخآ نم ةَعكر رولا ] :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا (28)
<< 



 لقتلا ٍةالَص باب :ةالّصلا باك ۷٦

 ةشئاع نع ةياورلا فالتحال ةَرْْشَع ثآلث :ليقو ةَرْشَع ىدخإ ةرثكأو "اهب

 لصفي ناك ُمُالَّسملاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأل ٌلصَفْلا ٍةَعْكَر ىَلَع دار ْنَمِلَو “كلذ يف

 يتآلا لصولا نم ءٌلَضْفَأ َوهَو ©*”"نابح نبا هاور «ميلستلاب رتولاو عفشلا نيب

 ءرثكأ لصفلا ثيداحأ نأل «فيطللا بحاص هب مزج امك لصولا هركي لب ؛هركذ

 ل ملسم امهاور [ ليلا ريخآ نِي ةَعكَر رولا ] :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا
 ثيدحلاو (/١5/1هه) ثيدحلا :ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا

(YoYo) 

 ىلع اهنأل ؛اهيف ةهاركلل هجو الو ؛رتولا لقأ يهو «بابحتسالا ىلع ةعكر ب رتولا )٠۳۷(
 ةهاركلا هدارم سيلو «ةدايزلا بجي هنأ وأ «ةيقوذلا ةهاركلا دارأ اذإ الإ «ةيبدنلا

 .ملعأ هلل او «ظفللا اذهب ًاغاستسم هدحأ ال اذه لثم ينو ؛ةيعرشلا

 للا ٌلوُسَر ناك ام ] :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع لوألا ةياورلا © )٠۳۸(

 الق ؛ًاعبرأ يَلَصُي :ةَمْكَر ةرشَع ىدْحإ ىَلَع ريع يف الو َناَضَمَر يف ديرب
 1 لَو نسخ نع لس ل امرا يلم ۱۱ لوو نس نع لس ع هارب هم هرم
 اي :َلاَقَف ؟ ريم نأ لق ما هللا َلوُسَر اي تْلقَف :ةّشِئاَع تاق اال لص م
 :دحهتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ يبل ماي الَو ناَمانت ييَع نإ ةشياَع
 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو )١١47(. ثيدحلا :ليللاب بَ يبنلا مايق باب
 )۷۳۸/٠۲١(. ثيدحلا :تاعكرلا ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا

 ملا ُلوُسَر ناك ] :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع ةيئاثلا ةياورلاو @
 يي عام

 ْنْكَي ْمَلو شالتو رطَعو شالو نانو النو تيمو ؛شالَنو عرب رتوي +
 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ِرْشَع ثلث نِي ركاب الو ؛عبس ن صقنأب روي
 تعمس :لاق دمحم نب مساقلا نعو .حيحص هدانسإو )١۳١۲( ثيدحلا :ةالصلا

 ٍةَدْحَسب رويو اَمَكَر رْشَع ليلا نم وللا لوُسَر ُةالَص تناك ] :لوقت ةشئاع
 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ةَعْكَر ٌةَرْشَع َثَآلَن كلف رَملا يتعكر عكر و
 .(۷۳۸/۱۲۸) ثيدحلا :تاعكرلا ددعو ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص

 عفّشلا نيب لصف و وللا لوسَر ناك ] :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع (319)
 بحتسي ام ركذ :رتولا باب :ناسحإلا يف نابح نيإ هاور [ ُهاَنْعِمْسُي ميلستب رتولاو

 .(۲ ١۲٤و )٣ ۲٤۲ ثيدحلا :ميلستلاب توصلا عفر ءرملل



 ۷۷ _ لقتلا ٍةَاَص با :ِةالّصلا باك

 ةينلاو ريبكتلاب م : مالسسلاب ديزي ذإ المع رثكأ هنألو «بذهملا حرش يف هلاق امك

 ثالشب | اوريو ال ] اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم نابح نب نبا حيحص يب فر ءاهريغو

 ةيهارك يف حيرص رهو «"*' ![ برغَملا الصب وهبت الو عسْؤُأ سب سحب اورو

 ءاهرخأ يف الإ سلجم ال سمخب رتوي ناك ٌدْكي هنأل ؛ ,ٍدهَشب ٌلْصَوْلاَو :ثالثلا ٍلصو

 يف ِنْيَدُهَشَت ْوَأ ءًاضيأ لصولا داز نملو يأ « ثياحألا نم هريغو "هيلع قفتم

 ىلع نيدهشت نم رثكأ زوجي الو «*؟"ملسم هجرخأ امكءامهيف عابتالل ءِنْيَرِخآلا
 فالح هنأل نيتريمخألا ريغ يف امهب نايتالا زوجي الو ؛لوقنملا فالح هنأل حصألا

 . ًاضيأ لوقنملا

 اَي لق ةيناثلا فو «حّبسإل ىلوألا يف أرقي نأ ثالثب رثوأ نمل بحتسي عرف

 . "یف نسح ثيدحلا نيتذوعملاو 4(دَحأ ل اَرُه لقط ةئلاثلا ييو «َنوُرِفاَكْلا هيأ

 ريغ تاعكر ثالثب رتوي نأ نع رحزلا ركذ :رتولا باب :ناسحإلا يف نابح نبا هاور (040)

 .(51؟١) ثيدحلا :ةلوصفم

 ليلا َنِم ىلَصُي كي هللا لور ناك ] :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا (41)

 ملسم هاور [ اًهرخآ الإ ءيش يف ُسِلْجَي ال سحب كلَ نِ ريري ةَعْكَر ةع تال
 )١7//77/(. ثيدحللا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف

 يبا َنيِيِؤُمْلا م أ تلق :لاق ؛حلفأ نب ميكحو رماع نب ماشه نب ديعس ثيدحل (241)

 نأ ًءاش ام هللا ةع ُهَرِوُهْطَو ةكاَرِس هل دو انك ] :تَلَقَ اد رتو ن

 بالا يف اإ اف نسلي ال ساعت علمت يع ارو كوتش ليلا ن

 ُدُعَقَي من ةَعيساتلا يلصيف مومي ع ا ب ذا

 :حيحصلا يف ملسم هاور [.. اغيب املس مل مت ُهِرعدَيو ُهُدَمْحَيَو هلا ۲ گی

 .(/47/179) ثيدحلا :ليللا ةالص عماج باب :نيرفاسملا ةالص باتك

 «ىلغألا كبَر ما عبس ب رولا يف ف ارق للف يلا ناک :لاق بعك نب یبا نع (ه 45

 ِكِنَمْلا َناَحْبس ] :لاق ملس اذإف ّدحأ هللا رَ لو «نوُرِفاَكلا اهيا اي لقطر

 بحتسي ام ركذ :رثولا باب :ناسحإلا يف نابح نبا هاور .ِتاَرَم ثَالَب ع سوُدُفْلا

 هلي بلا ناك ] :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو .(1441) ثيدحلا :حّبسُي نأ ءرملل

<< 



 لقنلا ٍةَالَص باب :ٍةالّصلا بانك ۷۸

 :عنقملا يف يلماحملا لاق «عامجإلاب ءِرْجَفْل عولُطَو ًءاَشعْلا الص َنْيَب ةف

 قبس قبس ٍةَعْكَرب راتيإلا طْرَش :َليِقَو ءزاوج تقو يقابلاو ليللا فصن ىلإ راتحملا هتقوو

 ناك ًاضرف هلبق ام رتوي لب عنملا حصألاو «ننسلا نم هلبقام رتويل ياشلا دعب لفن

 ْنِم ْمُكَبَدلَص رجا اولعحإ ] :ي هلوقل للا ٍةَالَص رجآ فج نس وا
 نإو ؛دجهتی نآلإ رتولا رخأ دجهت هل ناک نإف ذعنیحو ہیلع قفتم [ارتو ٍلْيلا
 يعفارلل اعبت ةضورلا يف ةقلطأ اذك اهتبتارو ءءاشعلا ةضيرف دعب رتوأ دجهت هل نكي مل

 ظاقيتساب قثو نكلو ٌدجهت هل نكي مل نإ :بذهملا حرش يف لاقو «نييقارعلا نع

 ْمَل َدّجَهَن مت رتا نإف e د سابا رخآ

 , ° ناب نبا هححصو دواد وبأ هاور [ةَدِحاَو ةليل ا يف نارتو الي هلوقل ةد

 :] سانا 327 ٌدوُعَأ لن ر ىف برب ذوُعَأ لَ و ا

 )۲٤۳۹(. ثيدحلا

 ْمَكَبَلَص َرِيآ ًاولَعحإ ] :لاق ي يبنلا نع؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا (044)

 :ًارتو هتالص رخآ لعجيل باب :رتولا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ارتو ليلا
 :ىنثم ليللا ةالص باب :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۹۹۸) ثيدحلا

 ۷٥١/١(. ١٥و ١ه١) ثيدحلا

 4 هللا ُلوْسَر الع جرح دل ؛ًافنآ اهنم ضعب مدقت (24)

 محل نالت ولا ؟معنلا رمح نم ْمُكَل ري ل

 :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ رفا علي ن أ ىلإ ءاَسيلا ٍةالّص نيب اًميِف

 ءاج ام :ٌةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلاو )1١418(. ثيدحلا :رتولا بابحتسا باب

 :كردتسملا يف مكاحلا هححصو .بيرغ ثيدح :لاقو .(57)ثيدحلا :رتولا لضف يف

 نويئدم هتاور ؛هاحرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )١١18( ثيدحلا

 .يهذلا هقفاوو .يباحصلا نع يعباتلا درفتل تمدق امك الإ هاكرتي لو نويرصمو

 قلص اترا :َلاَف «قلط نب سيف نع روتي ناجي وو
 من اب رتو ليلا كلب انب ما م ” نأ اندنع ىسْنأو َناَضَمَر موي يف يلع ن

 وأ :لافف الجر غد تول يق ّىَِقَب ب اذل یت واحب ىَلصَق هدحْس ىلإ َردَحا

 دواد وبأ هاور .[ هلل يف نارتو ال ] :لوقي و هللا لوُسَر ُتْعِمَس ينإف ة «كباَحْصأب

>> 



 1۷۹ افلا ةالَص با :ٍةألُملا باك

 دجهتي مث اعفش هرتو ريصي ىتح ةعكر يلصي يأ يي مل ٍةعْكرِ ةع رب ةعف هعفشي هعفشي :لبقو

 يلازغلا ركذو رتولا ضقن ةن اذه ىمسيو هريغو رمع نباب ءادقا ايناث رتوي مث ءاش ام

 .“"هضقن نع يهنلا حص هنأ ءايحألا يف

 ال نأ فاح نمل رتولا دعب نيتعكرب رمألا ركذ :هحيحص يف نابح نبالاق :ٌةَدِئاَف

 يف مول | لور َّعَم انك :نابوث ثيدح نم ىور مٹ «رفاسم وهو دجهتلل ظقيتسي

 نإق «نّیتعكر ْمَكَرَيْلف مكدحأ روا اذا ةثو هج ٌرفسلا اَذَه نإ ] :َلاَقق ةرفَس

 10 هل اتناك الإ او فقس

 ركب يبأب ءادقا ُناَضَمَر نم ينال فطصنلا يف هرو رخ ُتونَْلا بدنيو

 ي للا لوُسر يّدَح يَِمْلَع :نسحلا ثيدح قالطإل نسل لك :ليِقَو *' ديو

 يف يذمرلاو ١(. 41784) ثيدحلا :رتولا ضقن يف باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف

 :ناسلا يف يئاسنلاو .(470) ثيدحلا :نارتو ال ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا

 .774-7170ص ۲ ج :نيرتولا نع لَو ينلا يهن باب :ليللا مايق يف

 ٌرْمُع نب هلل اذْبَع ناك ] :لاقف رتولا نع بسلا ن ديس يع دوس لاس هنأ هرم نب ورع نع (041

 ربو ركب وبا اَمهْنِمَو ينم اريح َناَكَو ؛ىل مك رو ضقت مذ ل وأ أ رو

 يبأ نعو) .(5550)صنلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور [ ُهَريخآ عفو للا 7

 الق ليلا لوا تروا اذ اذإ ] :َلاَق رولا ضقت ْنَع 4ظ سابع نبا تاس :َلاَق ةر ةرمج

 ْنِم ناكو ورمع نب ذئاع تاسو ؛[ هوا رت الق را تروا اذِإَو ؛ةريغآ ' ريو
 ربما يؤ الذ هلأ تزل ذي :َلاَقَف ءرثوْلا ضقت ذل ْنَع و للا لوُسَر باحصأ

 رخأ (حيحصلا يف ذلاع ثيدح يراعبلا جرحا [ هلو وت ؛ الف رخ تروا اذ اذإو
 يف يراحبلا هجرخأ ذئاع ثيدحو .(4951) رثألا :ىريكلا ننسلا يف هدئسب يقهيبلا

 )٤1۷١(. ثيدحلا :يزاغملا باتك :حيحصلا

 اِف لقثو هح رسل اده د :لاقق رس يف هللا لوُسَر حم انك :لاق نابرث نع )٥٤۸(

 :ناسحإلا يف نابح نبا هاور [هَل اتناك الو ِقْيَتْسَي نإف ءِنيمعْكَر عرف مک دخ روا

 .(۲۹۹۸)ثیدحلا :هللا همحر نملم ا نبا لاق امك نيتعك رب رمألا ركذ :ليللا مايق لصف

 الإ رتولا يف تسقي ال لاق نم باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا جرحأ (044)

 هي هللا لوسر باحصأ نع (هدعب امو 474) رثألا :ناضمر نم ريخألا فصنلا يف

>> 
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 ىلإ ...تئَدَه نيف ينيلطا ملا 1:-رتولا تونق يف يأ - رولا يف ٌنْهْلوقأ ٍتاَمِلَك
 (**'نيخيسشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق «حبصلا تونق يف مدقت امك [هرخخآ

 ءاضتقاو هب رهجلاو هلحمو هظفل يف جملا تونك وُو «راتخم يوق هجولا اذهو

 .. كرفغىستو كنيوتسن انإ | مهلا :ةلبق ق لوقو «هريغو ديلا عفرو هكرتب دوجسلا

 هلك ربحا َكَِلَع يبو كِيَلَع لكرتتو كب نينو كِنِدْهَتسَتَو يأ ورخآ ىلإ

 ُدُجْسَتَو يلصن كلو دعت كلا مل كرنب نم كراو علطول كركشن
 يحلم راقكلاب جل َكَباَذَع نإ | كبادَعىشحنو َكَنَمْسَر وجرب دفحنویعسن كيو

 يعفارلار ,ةضورلا لصأ يف دازو * دن ”هوحنب يقهيبلا هاورو رّرَحُمْلا يف هركذ ام اذه

 «ناضمر نسم ريخألا فصنلا يف تنقي ناكو ناضمر يف ينعي ْمُهّمُأ ٍبْعَك ّنب يأ نأ

 .اعيمج :#ؤ ئراقلا ذاعم ةميلح يبأو رمع نباو يلع نع بابلا فو

 )00٠١(. مترلا رظني (200)

 انآ رفع مُلا :َلاَقف عركرلا فب تت هلا رع نأ هريَمع نب دبع نع @ (051)

 تاذ لطم «مهيولك ني ّفْلأو ءتاَمِلْيْملاَو َنْيِلْيمْلاَو تانا نينو

 َنْيْلا بالا لأ َةَرَفَك ْنَعْلا مهلا ْمِهَوُدَعَ ردع ىلع ْمُهْرُصناَو مهن

 نيب فلاح مُلا كاوا َوُلِتاَفُيَو كّلْسَر َنوُبَدَكُيو كليس ْنَع َنوُدْصَي
 َنُيِمِرْحُمْلا مرق نع ر آل يلا كساب هب ْلِزنََو ماتم لَو ْهتمِلُك

 كرف لَو َكِيَلَع يد كرفغتلسنو كيت انإ ! ّمُهَللا بحرا نحول هللا مب

 كلو ثمن كا َمُهللا محلا محلا للا ملسب كرف نم كرو علت

 نإ كسر وحرر دحل َكَباَدَعَِسْحَنَو دير ىق كلو حسو يص
 باب :ةالصلا بانك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(َقَحْلُم َنْيرِفاَكْلاِب َكَِباَذَع

 ۷( رثألا :تونقلا ءاعد

 كي باطلا نب َرْمُع فح ُتِبْلَص :لاق هيبأ نع نمحرلادبع نب ديعس نعو @

 يلم وقنا ر کر لق اأن: ل نم لف حصا الص

 َننِِفاكْلا َكباَذَع نإ َكياَدَعسحَنَو َكَتسْحَر وُ دينو ىن لاو دْحْسنَو

 كلب ُنِمْؤُنَو كرفت الو رسل يلع يننو كرفس كنيس انإ ملا يحلم
 .حيحص هدانسإ :لاقو «(۳۲۲۸) رثألا :(ةلرفكي نم لحلو كل عصر



 قل رفنلا ةالَص با :ةالثملا باك

 باكا لها َةَرَفَكْلا بذَع بر مهلا :هريغو بيطلا يبأ يضاقلا باحصأ نع هلقن

 َنينيْؤُمْلِل فغا مهل َكَءايِلْوُأ َنوُلِتاَميَو كسر َنوُبَدَكُيو كليس نع نودصي َنيِذْلا

 لعحاو مير نيب فلا مهب تاذ سار تاَميُْمْلاَر ا تانيؤملاو

 كعب اووي نأ ْمُهْعِرْوأَو َكِلوُسَر ةَ ىلع مهو ةَمْكِحْلاَو ْناَميإلا مهبول يف
 لاق بهن ااا و ىلا هلا | ْمِهْوُدَعَو ر ن ْمُهْرُصناَو 4 هيلع يذلا

 ءانئامزأ يف ميمعتلا ىلإ ةحاحلل ل 5 مهلا :لوقن نأ يغبني :ةضورلا يف

 ميلاقأ نم ريثك ىلع هنامز يف اولوتسا دق اوناك مهنإف رانتلا لاحدإ ىلإ كلذب راشأو

 تونقلا يف ديزي 'يشاقل نبا لاقو مم باتك ال ًارافك كاذ ذإ اوناكو نيملسملا

 ينايورلا فتشعناو رولا ا ا .«انأطحأ وأ أ انيس اا وال ار

 .مايقلا ريغ يف ةءارقلا ةهاركروهشملا نأب هفعضو بذهملا حرش يف فئصملا هبرغتساو

 نم فدصملا هركذ امو «ىلوأ هميدقت ناكف هلي يبلا نع هتوبثل ُهَدْعَب حّصألا :تْلَق

 الإو نيروصحم موق مامأ وأ ًادرفنم نوكي نأ هطرش نيتونقلا نيب عملا بابحتسا

 . باحصألا هلاق ءنسحلا تونق ىلع رصتقيف

 رتولا يف تق :عيكول سلق ا أ نع ةحام نبا يف : :ةدئاف

 يل ْرُكْماَو يلع صنت الو ينرصْناَو “يلع نهت الو ينا بر ] :سابع نبا ثيدحب

 ينعش بر هيَلَع ىَغَب نم ىلع ينرصناو «يِل دهل رسيو يندهاو يلع ركذت الو

 فر يارا كت بعم كل اعطي كل أمر تل رك كت راکش كت

 ِدْهاَو ءيناّسِ ذدَسَو (يِنحُح تْبَتَو (يِتَوْعَد بح ابحأو «يتيوَح ليسغاو «يتّوت لقت

 «نوديؤملاو ور ن لإ لرنأ احب لوسا نسو :ىلاعت هلوق ۲۸٩-۲۸٦: / ةرقبلا (ه5؟)

 ا :اولاقو ولُسُر نِ ٍدَحأ نيب قرفنال ِِلْسْرَو هبتکو هیکیلمو هل اب ماء لک

 ْتَبَسَك ام اهل اَهَعْسْو الإ افت هللا فلكيا ملا كيلو ار َكناَرْفْع اطا

 سك ًارْصِ اَنْيَلَع ليحتالو ار هاناطأوأ انبيست نإ انذياوال ابر تْبسَتْا ام ايل
 انّ رِفَعاو انَع ْفْعأَو يب اتل ةقاطال ام اتلمحت الو اني ر
 و
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 ةعبرألا ننسلا باحصأ هحجرخأ ثيدحلا اذه عن :لاق [يِرْدّص ةّمْيِحَس ْللْساَو يبل

 ی نسمح :لاقو يذمرلل ظفللاو

 لقتل يلع هل او هَةَعاَمَج 0 ج حيوارتلا بقع ٍرثِوْلا يف أبدت َةَعاَمَجْلا ْنَأَو

 رتوي ال هنأ ءدجهت هل ناك ول هنأ ىلإ (بقَع) هلوقب راشأو «فلسلا نع كلذ فلخلا

 ةعامجلا هيف بحتسي الف ناضمر ريغ رتو امأو «بذهملا حرش يف حرص هبو مهعم

 ىدارف حيوارتلا ىلص اذإ هنأ فنصملا مالك ىضتقاو «نئسلا نم هريغك حصألا ىلع

 اهبابحتسا عم رئاد هيف اهبابحتسا لب كلذك سيلو «رتولا يف ةعامجلا هل بحتسي ال

 نمو يأ ُهَنِمَو ءاهيف اهلعف عم ال يعفارلل اعبت ةضورلا يف هركذ امك حيوارتلا يف

 يِناَصْوُأ ] :ةريره يبأ ثيدحل هناَْعْكَر هاو حملا «ةعامج نسي ال يذلا مسقلا

 نأ لبق َرِيْوَأ أو ءىّحسضلا يتمُكَرَو هره لک نِ ماي هَ ل مايص :شالقب يلي
 یتا دوعسم یا نع فيعش داس ىلا اك لر "يلع قف ان

 لقط و «4َنوُرِفاَكْلا اًهْيَأ اي د لف ب ءاي ارقي هب ي هللا لوُسَر [ ْنِم ] تغمس م

 ا هنأ ًائيدح ىحضلا يف هفنصم يف هلل ادبع وبأ ؛مکاحلا یورو "74د هاا

 :عماجلا يف يذمزتسلاو )١15٠١(. ثييدحلا :ةالصلا باستك :ننسلا ف دواد وبأ هاور (507)
 .عماجلا يف هلصأ ىلع هانطبض دقو ؛هل ظفللاو (77551) ثيدحلا :تارعدلا باتك

 مويلا لمع :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو
 ثيدحلا :ءاعدلا باتك :نئسلا يف هجام نباو 4/٠١(. 447 ثيدحلا :ةليللاو

 .(ثيدحلا لوي ناک لي يبل نأ :سابع نبا دنع هظفلو) .(۳۸۳۰)

 يقو )١98١(. ثيدحلا :ضيبلا مايص باب :موصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور )٤ ٠١(

 يف ملسمو .براقم ظفلب )١١78( ثيدحلا :يحضلا ةالص باب :دجهتلا باتك

 .0/11/80)ثيدحلا :ىحضلا ةالص بابحتسا باب :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا

 .كلظ ءادردلا يبأ نع بابلا فو

 تعم ام يصح ام 7 : :لاق ُهَنأ ( دوعسم نب هلل ادبع نع يذمرلا هحرخأو :لاق امكوه (ههه)

 رفا الص لبق ٍنِيفَعْكَرلا ينو برا دعب نيكل يف أرقي و هللا لوُسَر نم
 باك :عماجلا يف يذمرلا هاور .ّدَحأ هللا ره لقط و «نوُرِفاَكلا اهي ا لف» ب

>> 
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 ةا يفَو «اَهاَحض و سْمشلاَول 3 ِةَحِتاَمْلا َدْعَب اًمُهنِم ىلوألا ٍةَعكَّرلا يِف
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 ! ىنَب ةعكر ٌةَرْشَع ين ىحضلاىلص نم ثيدحل ةعكر ةرشع اتن اهرتکأو

0 : e oT ب "ححصف نكسلا نبا امأو «هيرغتساو يذمزتلا هاور [وِبَهَذ ْنِم ٍةنَجْلا يف ًارصق هل 

 ييو :لاقو )58١( ثيدحلا :برغملا دعب نيتعكرلا ين ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ

 :لاقو -نسح هدانسإو )4١7( ثيدحلا يف هاور دقو :تلق- َرَمُع نبا نع بابلا
 نع نادعم نب كلملادبع ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح دوعسم نبا ثيدح

 «متاح وبأ هفعض ءهدج ىلإ انه بسن :نادعم نب ديلولا نب كلملادبع :تلق .مصاع

 ىور :يدع نبا لاقو «يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو «(رظن هيف) :يراحبلا لاقو

 )٠٠١١١(. مقرلا :بيذهتلا بيذهت يف همجرت هل ؛اهيلع عباتي ال ثيداحأ

 :ىتحطلا الص اتينا يف وحمل سلا ني (200)
 ْدَفَل اَمأ :َلاَقَف ىلا نِي َنوُلَصُي ًامَْق ىأر مقرألا نب ديز نأ :ملسم جرخأ @

 ةالَص ] :َلاَق و هللا َلوُسَر نإ ؛ ؛لَضفَأ ةعاسلا وله ربع يف ةآلّصلا نأ اوُمِلَع

 :دارملاو «لبإلا ٌراَغص ٌلْصْفلاَو قرت يأ ُضَمْرَتو [ لصف ضر نج نيالا
 ملسم هاور .عيِطملا :ُباَوَألاَو .لْمرلا رح وش ْنِم لاّصْلا فافحأ ؛ قرح نيج

 (YANE ثيدحلا :حيحصلا يف

 ىَحّضلا ٍةَالّص ىَلَع ٌظِفاَحُي ال ] : هللا لوسر لاق :لاق ؛هنلظ ةريره يبأ نع ©

 ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاور .نيباوألا ةالص يهو :لاق باوا 0

CTIAملسم طرش ىلع حيحص :لاقو . 

 ؛ةَفَدَص ْمُكِدَحَأ ن يمالس لك ىلع حُب ] :لاق لي يبلا نع رذ يبأ ثيدحل @

 ةريبْكت لو ةفدص هيه لو ٌةقَدَص ٍةدْبيْحَت لکو ؛ةقدص حيت لكَ
 كلذ ْنِب ئز دص ركنا ِنَع يهو ؛ةقدص رفؤئعسلاب راو ةَقَدَص

 )۷۲١/۸٤(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور [ ىّحّضلا َّنِم اًَمُهْعُكَرَي ناتعکر

 :ىحضلا ةالص يف ءاحج ام باب :ةالّصلا باوبأ باتك :عماجللا ف يذمزلا هاور © عه هال

 ركاش دمع دمحأ خيشلا تبثأ :ةعوبطملا ةخسنلا يفو ؛سنأ نع (477) ثيدحلا

 راشأ دقلو .هللا همحر نقلملا نبا هتبثأ ام انتبثأو .ع ِةْنَجْلا يِف وسَهَذ ْنِم ] :ظفل

 ْنِم ةنَجْلا يِ ًارصُق ] :ظفلب (ك «و ءه) ةخسن لإ هقيلعت يف هللا همحر خيشلا
>> 
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 لقنلا ٍةَالَّص أبا :ةالّصلا بايك

 لوق وه انه هب مرج امو نامث اهرثكأ نأ نيرثكألا نع بذهملا حرش يف لقنو

 .*ينايورلا

 اذإ ] :هو هلرقل سولجلل دصاقلا هيف لحادلل يأ «ناتعكر ٍدِجْسَمْلا ةحَتو

 ىنلتسيو هيلع قفتم [ يعكر يصب ىتَح سل الف هجا ُمُكْدَحأ لد
 ةبوتكم يف مامإلاو لحد اذإ هركيو «حصألاىلع ربنملا هدوعص دنع بيطخلا كلذ نم

 تاوف فاح وأ مارحلا دجسملا لحد اذإ اذكو ءاهتماقإ تبرق وأ ماقت ةالصلاو وأ

 ةدحاو ةميلستب نيتعكر نم رثكأ ىلص ولو «فاوطلا نم وريظن يف امك ةبتار ةنس

 ول هنأ رهاظلاو ءباحصألا نع بذهملا حرش يف هلقن «ةيحت اهلك تناكو ءزاح

 رمؤي ًافحز لحادلا نإو ءزاج امهمامتإل دوعقلا دارأ مث امئاق امهب مرحأ

 بیرغ ثيدح سئأ ثيدح :يذمرتلا لاق .نقلملا نبا بتك يف وه امك ع بهذ

 .فيعضلا عاونأ نم عون بيرغلاو .هحولا اذه نم الإ هفرعن ال

 دبع نم ام ] :َلوقَ و هللا لور تمس :تلاق ؛اهنع هللا يضر هيَ أ نع 9

 ايب هَل هللا ىش الإ نصبر ربع ن ًاعوطت عكر م ر رخ يت موب لک و يَلصُي

 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ٍةنَحلا يف اني نهب هل هَل نب الإ وأ حلا يف

 ۷۷۲۸/١(. ۳٣٠و ۲١٠و۱۰۱ )ثیدحلا :نئسلا لضف باب :نيرفاسملا

 ِهْيَلَع هللا ىَلَص هللا َلوُسَر أ ] ؛اهنع هللا يضر بلطملادبع تنب ءيناه ما ثيدحل (هه8)

 وبأ هاور [نيعْكَر لک ني مل تاعك ينال حلا ةَ ىَلص حفلا مو مُلسَو
 ىلع هدانسإو )١۲۹١( ثيدحلا :ىحضلا ةالص باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد

 نبا هاورو .هل جرخأ ملسم نأ عم رظن هيف «هلل ادبع نب ضايع هيف نأ الإ ملسم طرش

 ةشئاع نع جرحخأو .(۹) ثيدحلا :ىحضلا ةالص يف لصف :ناسحإلا يف نابح

 [تاعكر ينام ىَحَّضلا ىلصف يتب عي هللا لوسَر لحد ] :تلاق ؛اهنع هللا يضر
 :دنسملا يف دمحأ جرحأ سنأ نعو )٠١۲۲( ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نبا هاور

 )١١81(. ثيدحلا :كردتسملا يل مكاحلاو . ١١٠و ١ 45ص ۳ج

 11(55١2)ثسييدحلا :عوطتلا يف ءاج ام باب :دجهتلا باتك : حيحصلا يف يراحخبلا هاور (ه55)

 باتك :حيحصلا يف ملسمو .براقم ظفلب )٤ ٤ ٤( ثييدحلا :ةالصلا باتك فو

 9/١(, 4/590 ثيدحلا :دجسملا ةيحت بابحتسا باب :نيرفاسملا ةالص



 «يطسسس ااا ا ا لقا قلع باب :قالصلا باتك

 . ةيحتلا تتاف اهدجسو اهيلإ ىهتنا وأ ةدجس ةيآ عمسو لحد ول هنأو 607 !ةيحتلاب

 «مارحإلاب مرخلاو «فاوطلاب تيبلاو ةالصلاب دجسملا ةيحت :عبرأ تايحتلا :ةَدِئاَف

 .مالسلاب ءاقللا ينو :ُتلَق «يمرلاب ىنمو

 ال نأ ةيحتلاب دوصقملا نأل هعم اهوني مل نإو يأ ءَرخآ لفن وأ ضْرْفِب لضختو

 «حيحّملاىَلَع ٍةَعْكَرب ال كلذ لصح دقو ةالص ريغب سولجلاب دجسملا ةمرح كن
 ةَراَمَجْلا اذكو تلق .ماركإلا لوصحل اهب لصحت :يناثلاو «فلاسلا ثيدحلل

 يف هانركذ امل حيحصلا ىلع اهب ةيحتلا لصحت ال يأ ءِرْكّشلاَو ٍةَوالتلا ةَدْجَسَو
 «ببسلا ددجتل ملأ هل او حَصألا يف برف ىلع لوخُدلا ٍرّرَكتب ُرَُكَمتَو ةعكرلا

 اذهو «ةقشملا لاوزل ًاعطق امهب رمألا رركت لصفلا لاط نإف «ةقشملل ؛ال :يناثلاو

 «ةوالتلا ةدجس يف قبس امو «ينأيس امك مهريغو َنياطَحْا مارحإ ريظن فالخب

 جرحي يغيب ُهَدْعَبَو ٍضْرَعْلا تقو لوخدب ٍضْرَفْلا لأ بتاورلا تفو لخذيو
 ,ةمدقملا ميدقت رايتخالا ؛معن «هل ناعبات امهنأل «ضْرَفْلا تقَو ج ورب ناغؤنلا

 رهظلا ٍةْنُس ءاضق يف عابتالل ءِرَهْظَألا يف ُةَواَصَق بدن ْتَقْوُمْلا ٌلفنلا تاق لَو

 :ثلاشلاو «تقؤملا ريغك ىضقيال :يناثلاو ءًاتقؤم :ليقو :©” ')دبأ ىضقيف رجفلاو

 ؟ اًهْنَح انو :َلْئق [ اًهّنَح َدِحاَسَملا اوُطْعُأ ] :َلاَق دلو بنا نأ ؛ةداتق يبأ ثيدحل (50)

 مث .(74371) مقرلا :فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور [ سل انأ لبق ناتعكر ] :َّلاَ

 نبا هاورو .(4777) مقرلا [ ِنْيَتْعَكَر لصف ْمَقَق ] :لاقف رذ ابأ و لوسرلا رمال
 .(757) ثيدحلا :تاعاطلا يف ءاج ام باب :ناسحإلا يف نابح

 هللا ىّلَص بلا نأ ] ؛اهنع هللا يضر همس م ثيدحلف رهط ةنس ُءاَضَق اًمأ © (531)

 «(۱۲۳۳) ثيدحلا :رهسلا باتك:حيحصلا يف هتصقب يراخبلا هاور [سْيقلا ِدْبَع

 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(4770) ثيدحلا :يزاغملا باتك يو

 )۸۳٤/۲۹۷(, ثيدحلا :نيتعكرلا ةفرعم باب :نيرفاسملا

 ْنَم ] : هل | ُلوُسَر لاق :لاق :هلظ ةريره يبأ ثيدحلف ؛رْجَمْلا ةَ ٌءاَصَق اأ ©
<< 



 لقنلا ٍةَالَص باب :ةالصلا باك 4٦

 يببسل لعفي امع ةتقؤملاب زراو «بتاورلا نود «ىحضلاو ديعلاك لقتسا ام ىضقي

 اعبت ةضورلا يف عقوو هيف ءاضقلل لحدم الف دجسملا ةيحتو فوسكلاك ضراع

 هفرعتس امك ءايقسلاب توفت ال اهنأل ,ديجي سيلو كلذ نم ءاقستسالا ٌدَع :يعفارلل

 .هباب يف

 ءاهباوبأ يف هملعتس امل هءاَقْسِتْسإلاَو ٍيَفوُسُكْلاَو ؛ِديِعْلاَك ةَعاَمَج ُّنَسُي ٌملسِقَو ت هل مو كهل

 ْحّصألا ٍنِكَل ءاهيف ةعامجلا ةيعورشمب اهدكأتل ةَعاَمَج نسي ال اًمِم ٌلصْفَأ َوُه

 «يعفارلا هلاق امك «حيوارتلا نود اهيلع ةَ يبلا ةبطاومل «حيواَرعلاىَّلَع ٍةَبتاَرلا سات

 اههبشل يتأيس امك ءاهيف نست ةعامجلا انلق اذإ اهنم لضفأ حيوارتلا نأ :يناثلاو

 ًةَعاَمَجْلا داو ءاعطق اهنم لضفأ ةبتارلاف ءلضفأ دارفنالا انلق اذإ امأ «ذعنيح ديعلاب

 دعب كلي اهالص اغإو ؛لماشلا بحاص هلقن امكةباحصلا عامجإب حيِواَرَْلا يف تست

 يقهيبلا هلقنو «ىنعملا كلذ لاز دقو ِهِعّهَرَت ةيشنل يأ ءضارتفالا ةيشخ ىدارف كلذ

 رذ يبأ ثيدح يفو :لاق ءاضيأ | ةباحصلا | رثكأ نع تاقوألا لئاضف باتك يف

 ناكو "يل ةبقب هَل تیک فرصتي یت ماّمإلا عم م اذإ ناَسْنإلا ّنإ]:ًاعوفرم

 ,”"ءاسنلا مامإ يفقثلا ةجفرع لعجو ءامامإ ءاسنللو ءامامإ لاجرلل لعجي اظ يلع

 :عماجلا ف يذمرلا هاور [ ُسْمشلا ٌعلطت اًمَدْعَب امِهْيلَصْلَف رخفلا يتعكر لص مل

 دقو ءهجرلا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :لاقو (47)ثيدحلا :ةالصلا باوبأ

 ًادحأ ملعت الو :لاقو .قاحسإو «دمحأو «يعفاشلاو «كرابملا نباو «يروثلا تايفس

 .هإ .يبالِكلا مصاع نبورّمَع الإ اذه وحن دانسإلا اذهب امه نع ثيدحلا اذهىور

 مقرلا:بيذهتلا بيذهت يف ةمجرت هل .رضيال ةياورلاب هدارفناف ؛ظفاح ةقث ره :تلق

 ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاورو .نَعْطَم هيلع سیلو (00؟0)

 .يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح لذه :لاقو )٠١/47”(

 :لضفأ ةعامجلاب اهنأ معز نم باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (27)

 ثيدحلا )٤۷١٤4(. 8

 نامر روش ماَيِقِب سائلا راي كه بلاط يبأ نب يلع ناک :لا يملا َةحَفْرَع ْنَع (07) وهم هام

>> 



 YAY قتلا الص باب :ةالّصلا باك

 «نآرقلل ًالضفاح ناك نإ :ثلافلاو «لفاونلا رئاسك لضفأ اهيف دارفنالا نأ :يناثلاو

 يف َرَبَعو «ةعامجلاف الإو لضفأ دارفنالاف «هفلختب ةعامجلاٌلتخت مل و ءلسكلا نم ًانمآ

 نبا لقتو «مامإلا ةالص نم لوطأ هتيب يف يلصي نأو :هلوقب يناثلا طرشلا نع رحبلا

 ةعامجلا نأ :هريغو ينزملا نعو «ءلضفأ تيبلا يف دارفنالا نأ :يعفاشلا نع ربلادبع

 ناك اذإ هدحو يلصي نأ :ًارابحأ يعفاشلا نع يذمزلا لقنو ءلضفأ دجسملا يف اهيف

 ءنسحأ ناك اهمدق ولف هتفرع امك «ىلوألا لصأ ةلأسملا هذهو «يوغبلا هعبتو «ائراق

 ءاهتيفيكل الو ؛حيوارتلا بابحتسا لصأل ضرعتي مل هللا همحر فنصملا نأ :ملعاو

 هاكح ام هيف هركذأ مل اممو .هعحارف «لصألا يف حضوم كلذ لكو اهتقول الو

 اهلقأ :ةيلحلا يف لاقو «بيرغ وهو «حيوازنلل رصح ال هنأ : ميدقلا نع ينايورلا
 هلدح ال ناضمر رهش يف تاعكرلا ددع :يزوجلا نسحلا وبأ لاقو «ةعكر نورشع

 تاعكر ددع يف يور ام ركذ :تاقوألا لئاضف هباتك يف يتهيبلا لاقو «يعفاشلا دنع

 نع كلام قيرط نم ىور مث ؛هدعبو هرمع دهع يف :ناضمر رهش ين مايقلا
 کر ةَرْشَع ىَدْحِإ مومي انأب يراد اوتو ايا رم مع نأ ] :ريزي نب و بئاسسلا

 اک او مالا لوط نِ يملا ىَلَع دیش اک یخ وہاب ارق عاقل اکر
 ةقفاوم يهو «“"ةياورلا هذه يف اذك :يقهيبلا لاق [ رجلا ْعْوُرُب يف الإ فرصت

 رع أكو ] هريغ ينو ناضمر رهش يف همايق ددع يف اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور

 َنوُهَرْفَي اوناَكَو عكر َنيِرشِعب هع ىلع نومو اوناك مَن اناَمَز ٍهدَعْلا اذهب رم

 بئاسلا هاور [ماَيِلا ةَدِش ْنِم َاَمْثُع ِدْهَع يف ْمِهّيِصِعىَلَع نوکر اوناکر «نيدولاب

 نب ٍرْيَتُش نع اديورو ءألسرم رمع نع نامور نب ديزي هاورو ©””””اضيأ ديزي نبا

 يلصق ااَضَمَر ريش ين مهوب ناک ] هنأ هڪ لع باحلصأ ن اكو لكش

 هاور .ءاّسل َماَمِإ انآ تنك :ةجفرع لاق ءاماَمإ ءاَسَنللَو ءاماَمإ لاجل ُلْعْحَيَ

 )417١١(. رثألا :ناضمر رهش مايق باي :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .(4771) رثألا :ةالصلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (574)

 )٤۷۲۲(. رثألا :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (575)



A۸لقنلا ٍةَألَص با :ٍةالّصلا باك  

 اق ُهنأ يدهنلا َناَمْنُع يبأ نع انيورو 22" 9 عةمْكَر نیرشع ٍتاَحْيِوْرَت سمح
 « ووردت م

 ب رمع اعد]
99 

 رفت نر هرم راق ئارت ا نب هج مات ن رال

 3 ماو «َنيِرشعَو اسمح ارقي رقي | نأ ُْهَطَسْوأ رم ,ةيآ نيل َناَضَمَر يف سائل

 هن جرعألا نع نيصحلا نب دواد نع كلام ىورو «*"" [ يآ َنْيِرْسِع ًارقَي نأ

 ةرلشَع ئشْنا يف اهب ما اذإف تاعك نامت يف ِةَرَقبْلا ةَرْوُسِب 0

8 

 2A 9 وو
 ا 7 ع ففح هنأ سانلا

 ةالصلاف هنم ةدحاولا تاعكر ددعل الو «هدادعأل ال يأ َِِلْطُمْلا لفنلل َرصَخَدَلَو

 نإو ءزاج رثكأوأ ةعكر یون نإف «رثكتسا ءاش نمو لقتسا ءاش نمف ءعوضوم ريخ
 ا ۾ ةَ 2 ۶

 دهشتلا ُهَلَف ةعك ْنِم رکاب َمَرْحَأ نِإَف حصألا ىلع ءاش امىلصو «حص ًائيش وني م

 يف هلاق ا لک ثالث لك يف اذكو «ةيعابرلا ضئارفلا يف امك ءنّيَتَعَكر لك يف

 نأ هل نأل تعكر لك يِفَو ءارخآ دهشتلا نم دب الف ًارتو ددعلا ناكولو «قيقحتلا

 حيحصلا :تلق .ىرخأىلإ مايقلا هل زاج كلذ هل زاج اذإو ءاهنم للحتيو ةعكر يلصي

 .ةروصلا هذه ىلع ةالص ضئارفلا يف دحن ال انأل ُمَلْعَأ هل او عكر لك يف هع

 نيدهشتب ىلص نإو ءاهلك تاعكرلا يف ةروسلا أرق دحاو دهشتبىلص اذإ :ٌعرَف

 .ضئارفلا يق نالوقلا لوألا دهشتلا دعب اميف ةءارقلا يفف

 ةدايزلا لبق يأ ءاَمُهَلْبَق ِةّينلا َرييغَت طرَشب صقنيو ديزي نأ ُهَلَف ادَدَع ىو اَذِإَو

 ديزي نأ هلف ةعكر ىون ول اذكو «فلس امك قلطملا لفنلل رصح ال هنأل ناصقنلاو

 ُهُوَدْبَم َوُه اَمْنإَو ِهَدَعْلا ْنِم َسِْيَلَدِحاَولا نال ؛همالك يف لحدي الو طرشلا اذهب

 ولف هين هلمشت مل هثدحأ يذلا نأل لطب ءامهلبق ةينلا ريغي م نإو يأ هَ

 .(4775) رثألا لسرملاو (497 4) رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (577)

 رثألا :ناضمر رهش مايق يل مهتءارق ردق باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (079)

 .مصاع نع يروثلا هاور اذكهو :لاقو )٤۷۲۹(

 رسثألا :ناضمر رهش مايق يف مهتءارق ردق باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (254)

)°$ 



 ۸۹ افنلا ٍةَدلَص باب :ةالثملا باي

 یاش نإ ٍةَداَيْرلِل ُموَقَ هب مث ُدُعفَي هنآ حالا ًاوهَس ةا ىلإ ما م * نیک یو

 مث ءأوهس ماق اذإ رصاقلا هبشأف هب ًادتعم نكي مل اهيلإ مايقلا نأل ةدايزلا أشي نإ يأ

 «هتالص رخآ يف وهسلل دجسي مث «حيحصلا ىلع دوعقلا همزلي هنإف مامتإلا ىون

 .طرشب سيل ةلفانلا يف مايقلا نأل ؛دوعقلا ىلإ جاتحب ال :يناثلاو

 ٌلَّضفَأ ] هيي هلوقل قلطملا راهنلا لفن نم «ٌلّضْفَأ «قلطملا يأ يللا لفت :تلق

 فاح ال

 كلذ ُهايب هاَطْغَأ الإ ٍةرعآلاَو اَلا رْمأ : ا

 ةلفغلا نأل ؛اثالثأ همسق اذإ لصف 0 ةلفغلا لع ليللا نألو "عيل لك

 أ دواد ىتح يف نيحيحصلا يف يف تبث «سماخلاو عبارلا سدسلا هنم لضفأو رثكأ هيف

 نم لضفأ يأ «ةرخآ مث هل طشنأ نوكيف قبس ام رثكأ دجهتلاىلع هيف مونلا نالو

 راحسألاب رافغتسالاىلع ْتَح ىلاعت هللا نأل ؛ًاضيأ لوألا فصنلا نمو لوألا ثلثلا

 هللا ٌرْهَش َناََمَر َدْعَب مايصلا ٌلّضفأ ] :ِ هللا ُلوُسَر لاق : :َلاق ند ةريره يبأ نع (519)

 باتك :حيحصلا ا لا مرحلا

 :ننسلا يف دواد وبأو )١١١۳/۲١۲(. ثيدحلا :مرحم موص لضف باب :مايصلا

 :لاقو (740) ثيدحلا :هنم ًارطش عماجلا يف يذمزلا ىورو .(1475) ثيدحلا

 .نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح

Tyدال ناز روكا نيالا  
 فوج يف ةالّصلا ِةَيوتكَملا الملا دعب ِةالصلا ُلَضْمَأ ] :َلاَقَق ؟ َناَنعَمَر َدْعَب لصف

 يف ملسم هاور [ ٍمُرَحُمْلا للا ٍرْهَش مام َناَضَمَر ٍرْهَش دغ مايل ُلَصْفأَو ليلا
 )١١١۳/۲۰۳(. ثيدحلا :مايصلا باتك :حيحصلا

 حا :لاق و ثلا َلوُسَر نأ ؛امهنع هللا يضر صاع نب وِرَْع نِ لل ادبع نع (51)

 ماي ناک ؛ٌدْواَد مام ل اىلإ اصلا بحار ماسلا ِهْيَلَع داد الص وللا ىلإ ٍةالّسعلا

 يف يراحبلا هاور [ امري ُرِطْفُيَو امو ُموُصَيَو سدس مايو هلت موقيو ليلا فص

 يف ملسمو )١١71(. ثيدحلا :رحسلا نع مان نم باب :دجهتلا باتك :حيحصلا

 )١١١۹/۱۸۹(. ثيدحلا :مايصلا باتك :حيحصلا



 لفللا الص باب :ٍةالّصلا باك ۹۰

اال : ىلاعت لاق اذهلو ةرفغملاو ةمحرلا لح وهف
 ٩چ رسب مميت طول ل

 لمن مسيار ءرحسلا لبق ابلاغ مهتيصعم يهتتت يصاعملا لهأ نأ

 س ایت ىو امو لک رق ادن را كذا يأ هيت
 ,یریغو نابح نباو يرامخبلا

 ار را

 نيَو :ىلاعت هلوق نم يررباسينلا ديلولا وبأ طبنتساو عامجإلاب « ُدُجَهتلا ُنَسْيَو

 لي هللا َلوُسَر نأ ؛امهنع هللا يضر ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدحلو 074 / رمقلا (00)

 يوا ايدام رمي م َلْوَألا للا طع يضم ىتح لهن لح رع هللا نإ ] :َلاَ
 [ ؟ىَلطمي لئاَس ن لم ٩5 رفع رفع نم له 5 باحتٽسپ عاد ن لَه لوي
 لاسق )١١۳١١١(. ثيدحلا :ةليللاو مويلا لمع باتك :ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور

 .قحلادبع هححص :ءامسألا حرش يف يبطرقلا لاق :ةفحنلا يف نفلملا نبا
 .(١؟948) ثيدحلا :راهنلا ةالص يف باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دوادوبأ هاور © (071)

 ىشم راهنلاو ليللا ةالص نأ ءاج ام باب :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمرتلاو

 هعفرف :رمع نبا ثيدح يف ةبعش باحصأ فلتخا :لاقو (37) ثيدحلا :ىنثم
 ةالص فيك باب :ليللا مايق باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .مهضعب هفقوأو مهضعب

 .ملعأ هللاو ًاطح يدنع ثيدح اذه :لاقو ؛؟ 70ص ۳ ج :ليللا
 راف ن نايس نب محلل هدنس ينوب عر .ًاطع سيل ثيدحلاو :ْتْلق ©

 :َلاَقَف ؛وُه حْیحص 8 | ىي ثيِدَح نع - يراخبلا يعي - هلل ادّبَع وبأ لیس :لاق

 200000 ُنْبا ناک :ریبح نب ديعس لاقو :هلل ادبع وبأ لاق معَ
 ةالص باب :ةالصلا باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا :رظني .ةيوتكملا الإ نه هتي

 .حاحص ةديدع ديئاسأب هجرخأو ؛(579/4) رثألا :ىشم راهتلاو ليلا

 :لاق ؛ ؛اسهنع هللا يضر سابع نب لضفلا ثيدح نم هدضعت ةنيرف هلو تلق مث @

 ؛عشحتو ؛ نكر لك يب دهشت ؛ىنثم ىم هالصلا ] :3 هللا لوسر لاق
 كبر ىلإ اَُهمقرَت :لوُقي كي عيقنو ؛- يصار عر - ْعُرذتو ؛عرصتو
 اد وه كلذ لع مل ْنَمَو بر اي ءار اي :لوقتو ؛كهْحَو اًمهِنوُطُبب البق
 :يذمزلا هاور [ جاد يه كلو لَ ْمَل نمو كر ابملا نبا ظفلو [ اكو
 ديفي ديف ريغ نم ىنثم ىنثم ةالصلا قالطإو .حيحص هدائسإو )۳۸١( ثيدحلا
 .ملعأ هلل او .راهنلاو ليللا لومشو مومعلا



 ۹۱ إفتلا الص باب :ةَالَصلا باك

 ؛منلا :ةْغل ُدوُجُهْلاَو هتيب لهأ يف عفش دحهتلا نأ ك هان وب ده مف ليلا

 ؛دادضألا نموه :يدرواملا لاقو وتلا دعب ليلا يف عوطلا الص :ًاحالطصاو

 .مان اذإ ؛دَّجَهَنَو ؛ٌرِهَّس اذإ ؛َدَّجَهَت :لاقي

 ف لاق امك ندبلا رئاسلو نيعلل رضم هنأل ءامئاد ٍلْيللا لك ُماَيِق ٌةَرْكْيَو
 هاو ر م كش ع ما ا

 رهاظ وهو“ "””نيحيحصلا يف ثيدحلا [اقح َكِيلَع كدَسَحِل َّنِإَو ]:رمع نبا هلل ادبعل
 «هبر ةاجانمم ذذلتلا اميسال بحتسم وهفالإو ًاروذحم اهببسب ىشخي ةقشم هب دجي نمم

 ززتحاو یوا هسفنب هقفرو هل هرکی مل اروذح هب فاخب الو هيلع قشي نمو

 هليل ص يصختو .ديعلا يليلو ريخألا رشعلاك يلايللا ضعب ءايحإ نع (امِئاَد) هلوقب

 ٍ؛َُنْدَّجَهُو منال :ٌدَحاَمْلاَو مرنا :ُدوُجُهْلا :تادرفملا يف بغارلا لاق ./8 / ءارسإلا (914)

 ٍلِبللا نيَو :هلوقو ؛ًظَقبتق ةئاطقيأ : :هانعمو .ةتضرَح وحن دوه ْتْلزَأ :دْحَهَن
 دهنر .لبْللا ين ف اللا ةَماقِإ ىَلَع تح كلذ .نآّرملاب ظن يأ وب ځه

 َّنِم َماَق اَذِإ ْمُكِدَحُأ بلمَحب) :ه5# ورمع نب جاححلا لوق ينو .ه.إ .ًالْيَل يَلَصُمْلا
 ل ب د شا سب ل ككل دبه لأ حيت ی یلص لیل

 محعملا يف يناربطلا هاور ( جب هللا لوُسَر ة الص تناك َكْلَتَو .ِهِدَقَر َدْعَب ةالَّصلا

 ةلالدلا ثيح نم هنكلو .رظن هيف هدانسإو (715) صنلا :175 ص ۳ ج :ريبكلا

 موقلا دنع ًاموهفم لقني هنأل ؛حلطصملا ريرقت وأ ةغللا يف هب جتخي دجهتلا ىنعم ىلع
 .مهط ًاحالطصاو

 كلذأ ربحا ملأ لل ادع ] :35 هللا لوسر يل لاق ؛لاق اظ ورع نب هلل ادبع نع (01)

 ضْفأَو ْمُص الفت ا لاق .ِللا َلوُسَر ايىل :تلقك ع ؟ليلا موتو راها موت

 َكِدَلَع كلحؤَرإ إو اَقَح كع كيب نار ءانح َكِيَلَع كِدَسَحِل إف منو ْمْنَو
 ثيدحلا :موصلا باک :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ اَنَح َكِيلع كروز نإ اح

 )١١١۹/۱۹۳(. ثيدحلا :مايصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1975)

 يف سييلو ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبعل ي لوسرلا داشرإ عابتا ىلوألا :تْلَق (077)
 شيعلا يف ناسنإلا ةايح ميظنت ماكحأ تاطانم يه امنإو «ةلعلا ىلإ ريشي ام صنلا ةلالد

 .ملعأ هلل او ؛تاقالعلا نسحو دسجلا تاناكمإب ليهأتلاو «تالماعملاو ةدابعلا طامأب
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 ملغ هلل او شداتغإ جهت كتو *”"”ءلسم هحرحأ امك هنع يهنلل ؛ماّيقب ٍةَعْمُجَل 1

 لِللا مقي َن اك نلف ل نكن أل ] امهنع هللا يضر ورمع نب هلل ادبعل و هلوقل
 . "يلع قفتم [ هکر من

 عج

 ْنِ ماقبل هليل ارطتحت ال ] : هللا لوسر لاق :لاق الط ةريره يبأ نع (0ا/9/)
 مْوص نم نوک ن الإ | ماّيألا ني نم ٍماَييعب ةَمُمْحْلا م مر اوصتختالو ءيلايللا ني
 ۰0۱٤٤/۱٤۸ ثيدحلا :مايصلا باتك ؛حيحصلا يف ملسم ه هاور [ مدح ُهُموُصَي أ رص

 آل ] :ظفلب (۲۲/۱۱۷۲) ثيدحلا :عوطتلا ةالص باتك : كردتسملا ي مكاحلاو

 .يمذلا هقفارر .هاجرخي مل و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ماوصحت

 لطم نكت الو ] :ظفلب )١٠١۲( ثيدحلا :دجهتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (01)
 :مايصلا بانك :حيحصلا يف ملسمو .[ ليلا مايو كر ليلا نب موق َناَك نذل

 .(15۹/14) ثيدحلا



 كر
 ا
 سرور فلا ملا هنآ

2 

 4 4 2 14 ا اياك

 ادار :ىّلاَعَت هلو عاّمْجإلا 0 ِسْمحْلا تاَرَلصلا يف اًهِتيِعوُرْسَم يِف لصألا

 نشألا ين نرحل يف و اهب ماف ةيآلا .. .ةالّصلا مهل قاف مهي تنك

 .راّبخألا نم م رك ذك اَمَو ؛ىلوأ

 يق ةليضف اهنأل دكوم ةنس ٍةَمُمْجْلا َرْيَغ ضْئاَرَفْلا يف ءةَعاَمَحْلا يأ يه

 جرسخو «اهتودب حصن الف ةعمجلا امأ ؛تاريبكتلاك بحت ملف اهكرتب لطبت ال ةالصلا

 رق لاسو هن ةعامجلا هن كام لبق بابا يف دقت دقو ءاونلا ضئارفلا
 ْنِم ٌلَضْأ امج الص ] امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفر

 سرو م

 نيرشعو سحب ] :ةريره يبأ ثيدح نم اهيفو [ةحّرَد نيرشعو يسب ذفلا الص
َ 

 ماس

 ءامهزارحب رعشي رخآىلع لعف ليضفت نأ «هيف نحن امل هنم ةلالدلا هجو «* 4:0

 ا ةالّصلا ْمُهَل تْسقأف ْمهِيِف تنك اَذإَو إ :ىلاعت هلوق :۱۰۲ / ءاسنلا (۵۷۹)

 خل ىر ةفِئاَط تاو مكيآرو نم ارنوب اودس ادو ُْهَتحِْيسأ اردو كم
 ْنَع ولفت ر اوُْرَمَك َنيذلا ذو ْمُهَتحِلْسأَو مُحَرذج اوذحايلو كَم الصيف اولصُي
 ىذا ْمُكِب ناك نإ ميل حالو جر هلت مكي هولي مكس کیلا

 نراك ُدَعَ هللا نإ ْمُكَردِح اونو مكقحلسأ اعض نأ ىَضْرُم متنك وأ رم نم
 نيو ابدع

 دلا َةَداَّص لطفت ِةَعاَمَجْلا ٌةالَص ]:لاق ؛ل هللا لوسر نأ ؛َرّمُع نب هلل ادبع نع @ (50)

 ةالص لضف باب :ناذألا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور [ةَحّرَد نيرو عسب

 ثسيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(515) ثيدحلا :ةعامجلا

>> 
4۴۳ 



 َةَعاَمَجْلا قالَ باك ۹4

 ةرشع ةئالث ىلإ ةدمعلا حرش يف اهتلصو ةريثك هوجو نيتياورلا نيتاه نيب عمجلا يفو

 نأ اهنمو ءهدعبو دجسملا برق بسحب فالتخالا نأ اهبرغأو فللا دمحب ًاهجو

 مامإلا ةءارق عامسب ةيرهجلا نع صقنت اهنأل ؛ةيرسلل ةيناثلاو ؛ةيرهجلا ةالصللىلوألا

 .هنيمأتل نيمأتلاو

 مه مَ ل ود الو ةر يف ونال ني ام : هلوقل َهَي ؛(ةيافك افك ضف :ليقو

 معلا نِي بدلا کات انف ٍةَعاَمَجْلاِب َكيلَعَف «ُتاَطِيَشلا ٌِهْيَلَع ٌدَوْحَتْسا الإ ةلّصلا

 يأ لاَجّرلل کالو نابح نبا ةححصو يئاسنلاو دواد وبأ هاور 1 َةَيِصاَقْلا

 نك سمس یم ال اک شوف وک يف تسيل ءاسنلاف

 س
 ةريغصلا ةيرقلا يف يفكيف «ةدلبلاوأ يأ رفا يف ٌراَعشلا ُرهْطَي يحب بجتق ر

 ين اهلعفب طقسي الو ءلاح يف اهتماقإ ريبكلا دلبلا فو «دحاو عضوم يف اهتماقإ

 ةعامج لقأو «تلصح روهمجلا اهنع فلختو فئاوط اهرهظأ ولو «حصألا يف تويبلا
 نإف يناثلا امهرهظأ «ناهجو هيف «نانثا وأ ةثالث نيقابلا نع ضرفلا اهب طقسي

 ُمامإلا مهل ٌلتاقملاو «تلطع اذإ تايافكلا ضورف نأش اذه نأل أوُلَتوُق مهلك وعنا

0/4۹7 . 

 ٌلْضْفَت ِةَعاَمَجْلا هلص ] :لوقي 9 بلا حمس هنأ قط يِرذحْلا ديعس يبأ نع ©

 .(145) ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ةَجَرَد نير شِعَو سحب َدَقْلا َةَالَص

 ْفُمْضَت ٍةَعاَمَجْلا يِف ٍلُحّرلا ة هلم ] :هلي هللا لوسر لاق :ههفظ ةريره يبأ نع ©
 :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ ًافغيض َنْيِرْطِعو اسْنح ِهِقْوُسَو هت يف هِبالَص ىَلَع
 ٍةَسْمَححِب ] :ظفلب (145/755) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )1٤۷(. ثيدحلا

 . 0545 ثيدحلا :فَحَرَد] و [ًعْرح َنْنرْشِعَو
 ثيدحلا :ةعامجلا كرت يف ديدشتلا يف باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (081)

 .١١ال-5١9ص ۲ ج :ةعامجللا كرت يف ديدشتلا باب :ننسلا يف يئاسنلاو .(د 50)

 حيحص ثيدح اذه :لاقو (۲۲۷/۹۰۰)ٹیدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 نباو 4۳۳/۳۷۹ ٹیدحلا :ريسفتلا باتك ينو .يهذلا هقفاوو ؛هاحرخي ملو دانسإلا

 ٠١(. 98)ثيدحلا :ناطيشلا ذاوحتسا ركذ :ةعامجلا ضرف باب :ناسحإلا يف نابح



 ۹۵ ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك

 يف نأ هلباقم هجوو «حصألا ىلع الف ةنس اهنإ انلق اذإ امأ ءسانلا داحآ نود هئا وأ

 .يرق رهو اهنتامإ كلذ

 ِلاَحرَوإل ىلاعت هلوقل «ٌمّصألا يف لاجل هكا ءاسلل بذا دكا الو

 ةنس اهنأب انلوق عم لاجرلا فالحب ةعامحلا كرت نحل ُهركُي الف '**77 هةر نول

 ردق يف فالنلا ينايورلا ركذو «رابخألا مومعل ًاضيأ نه دكأتي :يناثلاو «مهقح يف

 ءفلس امل ةيافك ُضْرَف اهنأ ألا يف يأ صوتا حص ٌحصألا :ْتْلُق .ةضيرفلا

 ما ةالّصلاب رم نأ ْتْمَمَه ْدَمَل ]:ِي هلوق رهاظل ملأ هل هل او نع ُضْرَف :َلبِقَ

 ١ موق ىلإ مسطح ْنِم مر ْمُهَعَم لاج رب يِ قطن مك سالب لص الحر رام
 مالك نم ىننتسي هنأ ملعاو «**( راثلاب مهوب مهبل قرح َهالّصلا َنوُدَهْشَي

 :رومأ فئصملا

 مألا يف يعفاشلا ّصْن نكل ؛مامإلا هلاق ؛اعطق هقح يف ةئس هنإف اسما :اهدحأ ©
 رق ع
 .هذري

 ؛ةعامجلا هيف عرشت ال :يعفارلا لاق لب ءعطق هيف ةنس اهنإف ُءاَضَقْلا :اهيناث ©

 . درب يداولا ثيدحو

 .۲۲۸ / ةرقبلا (۸۲)

 :حيحصلا يف ظافلأ هلو (114) ثيدحلا :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (087)

 )٠١١/۲١۲( ثيدحلا :دجاسملا باتك:حيحصلا يف ملسمو .هريغو (157) ثيدحلا

 .هل ظفللاو

 نِي ارب َدِهَش نسي َكِلاَم نب ناصع نأ :يراصنألا عييرلا نب دومحم ثيدح وه (085)
 يّلصَأ انار ءيِرّصُي تركن دق ينإ للا لور اب :َلاََ كيلا َلوْسَر ىنأ ؛راّصنألا

 يباال حشسأ مو ميو يني يذلا يِداَوْلا لاس ٌراَطُألا ناك نو ءييرقل

 دعت ىتح يب يف لصف يتأت هللا َلوُسَر اي كنأ تذدَر .مهب يلصق ْمُهَدِحْس

 7 و هللا لوس ادع :كاَبمع لاق ع لمقام :خ طا لوسَر لاق ؛لاق یلص
 نيج سلخ ملف هَل تنؤأذ يرش | لوس ناساف راهم عقر نیس ُِيدصلا رکب
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 َةَعاّمَجْلا الص باك ۳۹٦

 .ةعامجلا اهيف ع رشي ال لب فروذنملا :اهثلاث ©

 يق هن

Oنم وسلا نال لكلا يعبر  Aدصقبو لف ةقت  

 .يضاقلا هلاق امك هيلع ةليضفلا تيوفت

 يعفارلا هاكح امك «مهقح يف لضفأ ةعامجلا نأ ديدجلا نإف ٌمارُعلا :اهسماخ ©

 نأ ا يف نقتل ءاكش اا ا قي فيلا لاك هز

 .رصعلا مث ءاشعلا مث حبصلا ةعمجلا دعب ةعامجلا ُدكآ :ٌعْرَف

 كيوي يف سانا اهيا اولص ] :يي هلوقل لصف ِةرَمْلا ريل دجْممْلا يِفَو
 ناك ول معن هيلع فتم [ ةبرتكملا الإ هيب يف ءْرَمْلا ةالّص ٍةَالّصلا لَضفأ ن

 هتيب يف هتالصف ؛هدحو ىلص دجسملا يق ىلص اذإو «ةعامج يف ىلص هتيب يف ىلص اذإ

 بأ هوز نجل يح نيرو ا لضنا اهني ی ا قا

 نْرَضَح نإ ءاضيأ لضفأ وهف زتسأ اهتيب نم ناك امو «**ہکاحلا هححصو دواد

 نم ةا ىَلِإ ترشا :لاق تيب ن ىلصأ ذأ بت نیا ] :لاق م تیا لحد

 ةاَنسبَحَو :لاَق .َمَلَس مف نييك ر لصف ُهَءاَرو اقف ربك كي هللا ُلوُسَر ماقف تلا
 يف دجاسملا باب :ةالصلا باتك:حبحصلا يل يراخبلا هاور .[ُهَل اًهاتعْنَص ٍةَريزع ىلع

 .(7 0779 ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نباو «ليصفت هيفو و رولا كربلا

 ملسمو )۷۳١(. ثيدحلا :ليللا ةالص باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (585)

 ثيدحلا :هنيب يث ةلفانلا ةالص بابحتسا باب :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا ي

(VAT) 

 َدِجاَسَمْلا ٌمُكَءاَسِ ًاوغتمت ال: لوسر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (585)

 جورح يف ءاج ام باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ نّه ري َنُهنوميَو
 :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(07) ثيدحلا :دحاسملا ىلإ ءاسنلا

 0 حيحص ثيدح اذه :لاقو ۸۲/۷١( ه) ثيدحلا :ةعامجلا ةالصو ةمامإلا باتك

 نبا نم بيبح عامس حص دقو «بشوح نب ماوعلاب ًاعيمج اًجتْحإ دقف ؛نيخيشلا طرش
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 ۹4 ةَعاَمَجْلا ةَالَص باتك

 وأ احوز تنذأتسا اذإو «ةستفلا نمأ دنع امهر ال ةا ةا اهم ةرك َدِحْسسَمْلا

 , 040 بالا راق بيلا ةرك ةتدارأ اذإو ؛بدن الإو ءاهّل هرکی ثيح ُهنذِإ هرك ایلو

 ِتالَص نىك زا ٍلْحّرلا َّعَم ٍلُحَرلا هلص نإ ]:ي هلرقل لصف ُهْعْمَج َرثك اَمَو
 للا ىلإ بح َوُهَف رك امو لُجّرلا عم هلص نمی کرا نْيَلُجَرلا َعَم هتااصو ُهَدْحَر

 0440 نبا هححص و دواد وب أ هاور [ىَلاَعَت

 هريغو يلزتعملاك يأ هي م! ةعذبل الإ
 0 ناك ول اذكو

5 

 . يبهذلا هقفاوو «[ هَل ري ٌنهتويبَو] :ةدايزلا هيف اجرخي منو رمع

 هرم تتذاتسا اذإ ] :لاق هلو يبنلا نع ؛امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع ثيدحل © )٥۸۷(

 ةأرملا ناذعتسا باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [اَهْعََي الف ْمُكِدَحَأ

 تنذأتسا اَذِإ ] :ملسم ظفلو .(877) ثيدحلا :دجسلا لإ جورخلاب اهّجوز

 جورح باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف [اَهْعْسَي الف دجسم ىلإ هاا مُكَدَحَأ

 .(457/184) ثيدحلا :دجاسملا ىلإ ءاسنلا

 ةيفقثلا بسيز نأ ديعس نب رسب ثيدحل ؛باَيَلا راو ْبِيَطلا َنْهَل هريو :هلوَق 9
 تدهش اذإ ] :لاق هنأ يي هللا لوسر نع ثدحت تناك -رمع نب هلل ادبع ةأرما-

 امهاور [ اط سَم الف ] ؛ظفل يو [ ةا كل بعت ال ءا كاتس
 . )۱6٩ و٤١ /1٤۳( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم

 (584) ثيدحلا :ةعامجلا ةالص لضف يف باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (۵۸۸)

 ١١- 4ص ۲ج :نينثا اوناك اذإ ةعامجلا باب :نئسلا يف يئاسنلاو بک نب ا نع

 ي لصف :ةعامجلاو ةمامإلا باب :نابح نبا حيحص بيتزتب ناسحإلا فو ٥

 . )5١25( ثيدحلا :ةعامجلا لضف

 :ةالصلا يف م ةَماَمإل رفا لل لک :ْثَحْبَم )۸۹(

 اهب ذخألا نأل ؛اهّمذ عرشتملا هباتلا ملعي ؛يه ثيح نم ؛عدبلا لهأ نأ ءافح ال ©
 اهب هللا ىده يلا ةبوتلا نع َةَدْيِحَو ؛اهب مالسإلا رمأ بلا ةماقتسالا نع فارحنا

 .[111/درهاومْطَت و كعم بات نمو تأ اًمُك ْمِقَكساَفإف: ىلاعت هللا لاق ؛ُهييَن

 نم عون «هلبس ىلإ ءادتهالا وأ هتفرعم دعب أطخلا ىلع رارصإلا نأ هيف كش ال امو

 .ةلاح ال ىوهاو ةيامعلا يف لوحدلا
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 ٍةَعاَمَجْلا الص باك

 لوقلاو قفتي ال لباقم يأَر وأ فلاخ ٍمُهَف لك ىلع قلطي عدبلا رمأ سيلو
 فرصت وأ سانلا ةماع هفرعي ال كولس لك ىلع قلطي عدتبملا لاح سيلو .نيعملا

 «ةعيرشلا سايقم عدتبلا ىلع مكحلاو عدبلا ةفرعم عحرم امثإو .هريغ ىلوألا ناك
 وأ هنارجه وأ عدتبملل حصنلا يف فقوملا ذاختاو .اهماكحأ نازيم. ركفتلاو رظنلابو

 هيف فرعي ال مالسإلا نم رمأ لك وهو «عماحلا رمألا ميهافمو مجسني امب هتبقاعم
 ام نيدلا يِف ُْرَمْلا عرتخا اذإف .نيدلا نم فالع همكح ىلإ ىتأتي الو فلاخم

 هب ىتأتي ال ام يأرب لاق وأ ؛ةرورضلاب نيدلا نم فرعي ام فلاخ نأك هه سي

 ريغ ىلع همهف ماقأو «ناميإلا يف نيدلا ساّسأ ريغ ىلع ٌةركف سسأو «لمقحم كاردإ

 ىلإ جاتي وأ اهيلع بساحي ةعدبي ىتأ دق وهف «ليوأت ريغ نم ةربتعملا هقفلا لوصأ

 .اهنأش يف هرمأ نيسحتل حصن

 ؛سانلا ةّماع ناهذأ باصأ مالسإلا مهف يف ديدش فعضو ؛مالسإلا لوصأب ماع

 رمأل فلاخ وأ ءضعبلا دنع يأرل فلاخم لك ىلع قلطي راصو .مهتصاخ لب
 راصو يسايس هاجتا وأ نيعم يركف رايتىلإ بسن وأ ثدحم هنأ ةماعلا دنع دوهعم

 وأ «نارحه او ةوادعلا فقاوم هنم تذختاو .فرعي ال رطخو ةمهبم ةهبش ىلإ هرمأ
 .ةحيصنلا نيدلا نأ نوريثكلا يسئو ؛هلطابوأ هّمح عامس نع ناذآلا قلغو لامهإلا

 ةطب نب نمحرلادبع ريهشلا مامإلا ىكح :يبطاشلا لاق ؛ماصتعالا باتك يف

 عم يرضحو يرفس يف يلاح نم تيجع) :لاقف هتامز لهأ عم هلاح ظفاحلا

 ناسارخو ةكمي تدحو ينإف ؛نيركنملاو نيفراعلاو ؛نيدعبألاو يم نيبرقألا

 ام ةعباتم ىلإ يناعد ؛افلاخم وأ ًاقفاوم اهب تيقل نم رثكأ نكامألا نم امهريغو
 امك - كلذ هل تزحأو لوقي اميف هتقدص نإف .هل ةداهشلاو هلوق قيدصتو «هلوقي

 ءيش وأ هلوق نم فرح يف فقو نإو ِئاقِفاَوُم يناس - نامزلا اذه لهأ لعفي

 ةنسلاو هللا باتك نأ اهنم دحاو يف تركذ نإو ءافلاخُم يناس «هلعف نم

 يناس ديحرتلا يف افيدح هيلع تأرق نإو ءايجراخن يناس ءّدراو كلذ فالخب

 :ًايِيجْرُم يناس نامبإلا يف ناك نإو لاس يناس ةيؤرلا ف ناك ناو هشم

 نإو اَيِماَرَك يناس ةفرعملا يف ناك نإو ارد يِناَمَس ؛لامعألا يف ناك نإو

 ؛تيبلا لهأ لئاضف يف ناك نإو ءاّييِصاَن يِناَمّس ءرمعو ركب يبأ لئاضف يف ناك

 امهب الإ امهيف بح ملف ثيدح وأ ةيآ ريسفت نع تكس نإو ءابيْلاَر يِناَمَس

>> 



 ٍةَعاَمَجْلا ةالص باتك

 يناس ليواعب تبحأ نإو َأَيِنِطاَب يناس امهريغب تبحأ نإ ايِرِهاَظ يِناَمَس
 يِناَّمَس ةءارقلا لشم ننسلا يف ناك نإو اَيِلَتْعُم يِناَمَس امهتدحح نإو ءاَيرَعْشَأ

 يلمح يڼاځس ءنآرقلا يف ناك نإو هح يناس تردقلا يف ناك ناو ايو
 مكحلا يف سيل ذإ - رابخألا نم هيلإ دحاو لك هيلإ بهذ ام ناَحْحُر تركذ نإو

 ينومسي مهنأ كلذ نم ُبحعأ مث .مهِتَيكْزت يف َنَعَط :اولاق - ةاباحم ثيدحلاو

 «يماسألا هذه نم نوهتشي ام ي هللا لوسر ثيداحأ نم ىلع نوؤرقي اميف

 كرابت هللا تطخخسأ مهتعامج تنهاد نإو «مهريغ يناداع مهضعب تقفاو امهمو

 رفغتسأو «ةنسلاو باتكلاب كسمتسم ينإو «ًائيش هللا نم يع اوني نلو «ىلاعتو

 .(ميحرلا روفغلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا

 «ةديقعلاب قلعتم يركف رمأ يف لوأتملا ىلع قلطن نأ حيحصلا نم سيل هنإف :دعبو ©
 .اعدتبم راص هنأ وأ يعدب رمأب ءاج هنأ «هقفلا نم هفرعي اميف ضعبلل فلاحملا وأ

 نم رمأ يف ءفلاحملا وأ لباقملا يأرلا عم ًايعوضوم لماعتي نأ هيقفلا ىلع بجيو

 لاوحأ نأ اميس .لامعألاو تادابعلا يف هقفلا رومأ نم رمأ وأ نيدلاو دقتعملا رومأ

 :فانصأ ىلإ مهمالسإ ةمالس يف سانلا

 .ةلاح ال رفاك مالسإلا نع دترم

 .هتطحخ نع عجري ال لوقتم نيدلا ىلع ءيرج 3

 .ديلقتلا وأ داهتجالا ليبس ىلع يأر يف لوأتم 0

 .ةعماملا رومألاو دقتعملا يق مالسإلا ماس 0

 ؛ةايحلا رومأ يف هعم لماعتلا نيح همكح فانصألا هذه نم فنص لكلو

 .ةالصلا ةمامإ انثحي عوضوم رمأ اهنمو

 اهناكرأ ءادأل ًالهؤم ًاملسم مامإلا نوكي نأ الإ ؛ةالصلل ةمامإلا يف طزشيالو

 يراصنألا درعسم يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك ؛اهتايجاوو اهطورشب اهتائيهو

 يِ اوناك نف ؛وللا باكل ْمُهْوَرْأ مرق موي ] :ي هللا لرسر لاق :لاق ؛دي
 إف ؛ةرْجِه ْمُهُمَدْنأَف ًءاَوُس ةنسلا يِ أوناك نإ ؛ةئسسلاب ْمُهُمَلْعَأَف ءاوَس ارقا

 ىّلَع سلي الو هناطلس يف للا موي الو انيم ْمُهُمدقأَ ءاَوس رها يف اوناك
 هيف رفوتت ملسم لكف اذهلو .[ 300/84. :ملسم ] [ هنذإي الإ هني يف هيَمْرْكَ

 ةمامإلا رجأ لاني نأ يف هل ةيلضفأ اهنمىلعألاو «ةمامإلل لها تافصلا هذه ىندأ

 .ةيعرش تافص نم هوزاح امك اهفرشو
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 ةعامَجلا ةالص باعك

 يدوهيلاو يئارصنلا رفاكلا ةمامإ حصت الف ؛حصت ال اهنإف ءرفاكلا ةمامإ امأ

 يعويشلاو يلولحلا ةمامإ حصت الف ؛مالسإلا نع دترملا ةمامإ اذكو ؛يسومنلاو

 ال ام هنأل «ةرورضلاب مالسإلا نم فرعي ام ركنأ وأ مالسإلا ركنأ نمو يناملعلاو

 هتمامإف دترملاو رفاكلا ادع امو .هيف هعم لهجلاو ءرملا مالسإ حصي الو هيف ليوأت

 .ةحيحص هفلخ ةالصلاو ةحيحص

 نمک ءأرفاك اهيبسب نركي يأ ُرْفَكَن هتعدب تناك نإف ؛هيف رظني هنإف ؛عدتبملا امأ @

 مهلي وأ حو هينأي هنأ معزي وأ ؛ههجو هللا مرك يلع انديس يف لح هللا نإ :لوقي

 هيلعو ؛حصت ال ءرفاكلا ةمامإك هب فرعي نمل اذه لثم ةمامإ نإف «هبلق يحوب

 .مالسإلا اوعدا ولو رافك ءالؤه نأل ةداعإلا نم لصألا يف ءاج ام ماكحأ

 امل لوقتم نيدلا ىلع ءيرح ؛نينثا دحأ وهف ؛هتعدبب رفكي ال يذلا عدتبملا امأ

 .دلقم وأ هتيلهأ هلو داهتجالا ليبس ىلع يأر يف لوأتم وأ «هيف لوقلا كلعب ال
 «نيبرض ىلع رهف «لوقلا يف هتيلهأ كلمي ال امل لوقتملا نيدلا ىلع ءيرحلا امأ

 راكفأ ريثأت ةجيتن «ةمألا ءاوجأ يف عئاشلا دسافلا ماعلا يأرلاب رثأت يذلا :لّرألا

 لخأيف .افيدحو اعلق ةدسافلا راكفألا نم اهريغو ءاهميهافمو ةيلاسأرلا ةراضحلا

 اهريغو ةيعفنلا سايقمو عرشلا يل لقعلا ميكحتو لحألاو قزرلا يف ةيداملا ميهافمب
 دقف عحر نإف ؛كردي ال هنأ وأ .عجريف هأطح كرديف «حصنيف «ةوابغو لهج ىلع

 ارقم ماد ام هنإف ؛هلهجو هتوابغ ىلع كردي ملو عجري مل نإو .هنأش انافك

 اذإ امأو .كلذ هبسحو نيملسملا نم هنإف ؛هنع فرعي دوحح ريغ نم مالسإلاب

 دحاجلا ةفص ذحأيف ؛يتاثلا برضلا وهف ؛كلذ ىلع رصأ نكلو ؛هبتناو كردأ

 كسمتي هنأ عمو ؛ملاس ريغ همالسإ نأل «ةمامإلل حلصي ال هنإف ءهتعدب ىلع رصملا

 هيلع مقي مل نإو ءامكح مالسإلا نع دترملا ةلماعم لماعي هنكلو مسا مالسإلاب
 ةماقإ لبق مكحلا تارورض نم ةباتتسالاو ؛مالسإلا راد يف الإ دح ال نأل ؛دحلا

 .ارايتحا هءارو ةالصلا حصت ال اذه لثمف ؛ملعأ هللاو .ٌدحلا

 رمأ يف هئطخ ىلع رصملا لوقتملا نيدلا ىلع ءيرجملا ةمامإ نأ ىلع ليلدلا امأ 5

 دترملا دح هيلع ميقأ الإو ةباتتسالا قحتسي طانم ف هلعجيو «مالسإلا نم هجرخب

 َوُهَو تم هو نع مكن دري نمو :ىلاعت هلوق ؛مالسإلا راد يف هنيد نع
 اهي ْمُّه راثلا ُباَحْصَأ كيلو ةريحآلاو اًيندلا يف ْمُهَلاَمْعَأ تطبَح َكيلوأف راك
 ايش ارناکر ْمُهَنيِد اوقف َنيِذْلا نو :ىلاعت هلوقو .[ ۲۱۷ / ةرقبلا نودا
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 ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك

 و

 / ماعنألا ] دولي اوناك انب مه مك هلا ىلإ ممن امْنِإ ءْيَش يف ْمُهْنِم سَ

 هنم رهاظلا انلف «دترملا مكح ذحأي نأ نود هقرافيو نيدلا قرفي يذلاو . ۹

 ةهبش الو لب ليلدب تأت مل رومأب دقتعي هنأ ىلع ءارايتخا هءارو ةالصلا هركنو

 .ملاع ةيلهأ الو ملع ريغ نم اهب لوفتم هنأ نع ًالضف «ليلد

 ناطلسلا لهأ نم هدقتعمو هنيد يف ىضرُي ال يذلا ءيرجلا اذه ناك اذإ امأ ®

 .رظن هءارو ةالصلا يف نإف «هءارو ةالصلا ىلع سائلا ربجيو ةوقلاو

 وذ کوب ال ] :ًاعوفرم هط ىلع نع ءاح امل ءارو يلصي ال نأ لص الا نإ 0

 مو ًالَو] :لاقف لي هللا لوسر انبطخ :لاق ؛هض رباح نعو [ هين يف ةأر

 يبأ نبا هاور .[ ُهطْوَسَو هيس فاح «ناطلسب ُهَرَهْنُي نأ الإ ءانموم جاف

 اذه :لاقو «(57151) ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو .(۱۰۸۱) مقرلا يف هحام

 بلاط يبأ نب يلع نع فيعض رخآ هجو نم ىوريو فيعض هدانسإ ثيدح

 .مهدعب نمف نيعباتلا نم ةعبسلا ءاهقفلا بهذم وهو «هلرق نم هن

 لاق دي يبل نأ ؛ه5 رباج نع ءاج اميف ؛نيطالسلا ءالؤه ةرامإ ةفص امأ 0

 1 ءاهفسلا ةراَمِإ نم ةرحع نإ بك اي هللا كذا ر :هفظ ةرحع نب بكِ

 لَو ؛ييڏهب َنوُدَتْهَي آل يِدْعَب ترنوُكي ٌءاَرمَأ ] : :َلاَق ؟ءاًهفسلا ٌةَراَِإ امر :َلاَق

 ر اا «مهيلط ىلع مَع«! قد نع تب او

 ذك ىَلَع ْمُهَفَدَصُي مل ْنَمَو «ِضْرَحْلا لع ٌنوُدرَي الر مهم تو ؛ينب

 ور[ نرحل لع درك ب و ی كيت هبل ا

 .١5١ص ۷ ج :ةعيبلا باتك :يئاسنلاو 1١(. ٤)ثيدحلا :عماجلا يف يذمزلا

 ََرَمُأ يدب وكس ] :لاق كي يبنلا نأ ؛هظ دوعسم نبا نع ءاج اعو 0

 فْيَكو :دوُعْمسَم نبا لاَ [ َةَعْبْلا نوي اهتم ن الملا نورو
 ْنَمِل ةَعاَط ال ! عم فيك ربع م نبا ييأس  :لاق مسرد نإ عسا

 .(51415) ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .[ هلل اىَّصَع

 ؛و رذ يبأ نع ؛ةلفان وأ ةحبس اهنإف ؛روجلا ءارمأ ءالؤه ءارو ةالصلا امأ حل

 ٌةالّصلا نورو ٌءاَرمُأ َكْيَلَع تناك اَذإ | تأ فيك رولا لرسَر يب لاَ :لاق

 ؟ينرُمأَت اف :تْلق :َلاَث [؟هِيْنَو نع َةالّصلا نوني :َلاَق وأ ع ؟ًهِتْقَو نع

 :ملسم [ةَِفاَن كَل ان ؛ٌلّصَف ْمُهَعَم اهتكرذأ ن ءاهِتقَول ٌةالّصلا لص ] :َلاَث

 : طا ٌلوُسَر يِل لاَ :لاق هذ دوعسم نب هلل ادبع نع .(5 48/5 )
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 ِةَعاَّمَجْلا ةَالَص باتك م

 ی ا ا | ل يعي
 اسف :ُتسْلُق [ ؟ اًهِيقَو ربع ةالّصلا انصب ءارتأ مكيلع اننا اإ مكب فكر
 ٌْلَمْحاَو ءاهتاقييل ةالّصلا لص ] : :َلاَق ؟ول ١ لوُسَر اي كلذ ييکرذ ان ينرثأت
 )١١۷((. :ىريكلا ندسلا يف ينهيبلا اوز کس خم كتالص
 لعق نسو .ًادحاو ًالوق «حصت ال ًاعطقف ؛ةالصلا يف رفاكلا ناطلسلا ةمامإ امأ 5

 .نيدلا نم ةرورضلاب فورعم وه امل ةلاحم ال ةداعإلا هيلعف ًاروهقم هءارو
 وأ داهتجالا ليبس ىلع نيدلا لوصأو ةديقعلا راكفأب قلعتي يأر ىف لوأتملا امأ ©

 وأ ةلزتعملا مهو ؛نآرقلا قلخب :لوقي نمك «مالسإلا نع هليوأت هجرخي الو ؛ديلقتلا
 ىلع مكحي الو ؛ةعاط رفكلا عم عفني الو ةيصعم ناميإلا عم رضي ال :لوقي نم
 ةعيشلاو ءةئحرملا مهو ؛ةمايقلا مري ىلإ مكحلا نوكجري لب ءيشب نيملسملا نم دحأ

 هيدل تنوكتو هيلع هلمح هجوىلع ةيعرشلا صوصنلا لّوأت نم «مهريغو جراوخلاو
 رئاسب ىدتقي امك مهب ىدتقيو «نوملسم مهنأل ةحيحص مهتمامإ نإف .هنم ةركف
 ارنوكي نأ نوحلصي نيملسملا عيمج نأل .اقلطم مهب ءادتقالا هركي الو «نيملسملا

 راكفألا ضعب يف نيملسملا فالتخاف «مالسإلاب نوفصتي ارمادام مهضعبل ةمئأ

 ضعب يف نيملسملا فالتخاو .مهريغو جراوخلاو ةنسلاو ةعيشلاك ةديقعلاب ةقلعتما
 ةمامإ يف نعطيال ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلاك ليلد ةهبش اهل يلا ةيعرشلا ماكحألا
 دئاقعلا يف هفلاخي يذلا ملسملا فلح ملسملا ةالص نم لعجي الو «ضعبل مهضعب
 وأ ؛ةحيحص ريغ ٌةالص «ليلد ةهبش اهل يلا ماكحألا يف هفلاخي رأ «رفكت ال يلا
 ش ۰ .ةهوركم ةالص

 اهتهارك مدعو ةديقعلا يف يدتقملا فلاخي نم فلخ ةالصلا زاوج عوضوم امأ
 فلاخي نم فلح ةالصلا زاوحج عرضرم امأو .ملسع ملسم ءادتقا هنال ؛رهاظف

 مومأملا وأ مامإلا اهدلقي يلا ماكحألا نألن اهريغو ةالصلا ماكحأ يف يددقملا

 نأل تضقانت ول ىتح تفلتخا ولو ءةيعرش ماكحأ اهلك مرمألاو مامإلا اهطبنتسا
 كلذلو .مكحلا اذه ليلد هنأ و نط نا يلدز نش لإ كتم ايم الك

 .مامإلا قح يف مومأملا دنع يعرش مكحو .هدنعو مامإلا قح يل يعرش مكح رهف
 ةتسلا لهأو ءامهلسغ ال نيلجرلا حسم وه بحجاولا نأ نوري ةعيشلا نأ :ًلثمف
 يقب ول هنأو ءامهحسم ئزڅ الو نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ وه بحاولا نأ نوري
 حسم اذإ يئسلاف اذه ىسلعو .ءوضرلا حصي مل لسغي مل ريغص عبصأ لحم امهنم
 يف هللامكح اذه ءءوضولا اذهب هتالص حصت ال يلاتلابو هؤوضو حصي مل هيلجر
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 ٍةَعاَمَجْلا الص باتك

 ءرضرلا اذهب هتالصو «حصي حسملاب هءوضو نأ ىري وهف يعيشلا فالخج .هقح
 نأل ءامهضقانت عم يعرش مكح نيأرلا الكو .هقح يف هللا مكح وه اذهو .حصت

 أضوتي ًايعيش ًالجر ينس لحر ىأر اذإف .يعرش ليلد ىلإ دنتسي امهنم دحاو لك

 يف امامإ ةالصلل يعيشلا اذه مدقتو ءامهلسغي ملو هيلجر حسم هنأ هآرو «همامأ

 ًايعرش ًامكح عبتي يعيشلا نأل ؛ةلاحلا هذه يف هب يدتقي نأ ئيسلل زوجي هنإف ؛سانلا

 تحصو «هسفن دنع هتالص تحص نمي يدتقي وهف .يْسلا رظن يف ةعيشلا دنع
 نإو ءحيحص داهتجاب طبنتسا ايعرش ًامكح يعيشلا هعبتا ام ربتعي نم دنع هتالص

 ةملك نأ ىلإ نودنتسي ةعيشلاف «يّنسلا دنع ليلدلا ةهبش يعيشلل نأل .اطلغ هآر

 ْمُكِسوُؤرِب أرُخَسناَفل مكس وؤر ىلع ًافطع ةرورحب ةيآلا يف (ْمُكَلْحْرارل
 هجولا امه نيلوسغم نبأ لعجف نيمسق ءاضعألا لعج هللا نأو يْمُكَلُحْرَأَ

 نودنتسيو .نيبعكلاىلإ نالحجرلاو سأرلا امه نيحوسمت نينثاو «نيقفرملا ىلإ ناديلاو
 مت ال اهنِإ ] هك يبنلا هل لاف هتالص ءيسملا ثيدح يف ةعافر نع يور ام ىلإ

 بديو ُهَهْحَو لسيف ىلاََت هللا ُهَرَمأ امك ٌءوُضْوْا عسب ىّتَح ْمُكِدَحأ الص
 ءام نم ةنفح ذخأف اضوت هنأ هه يلع نع يور ام ىلإو [ هيرو ُهَسأر ُحَسْمَيَ
 هتألو «كلذك یرسیلاب علص مث ءاهب اهلتف مث «هلعن اهيفو ىنميلا هلحر ىلع شرف
 ةيناكمأ اهيف ليلدلا نم ةهبشلا هذهف .حسملا هضرف ناكف مميتلا يف طقسي وضع

 ًاطابنتسا حسسملا طابنتسا ناك كلذلو «صوصنلا نم ًاعرشو ةغل مهفلا اذه دوجو

 .ُهدَلَق ملسم لك دنعو هدنع هطبنتسم ّقح يف يعرش مكح هيلإ لصوت امو ًايعرش
 نأ توري ةيعفاشلاو ءوضولا ضقني ال ةأرملا سمل نأ نوري ةيفنحلا نإف كلذكو

 الف هؤوضو ضقتنا ةأرملا سم اذإ يعفاشلاف اذه ىلعو ءوضولا ضقني ةأرملا سم

 سمل اذإ يفتحلاو .هتالص حصت مل هبىلص ولو ءوضولا اذهب يلصي نأ هل زوجي

 هنم حصتو سمللا دعب ءرضرلا اذهب يلصي نأ هل زوجيو «هؤرضو ضقتتي مل ةأرمل
 ةالصلل مدقت اهسمل دعبو ةأرما سم ايفنح ًالجر يعفاش لحجر ىأر اذإف .ةالصلا

 «يفنحلا لجرلا اذهب ةلاحلا هذه يف يدعقي نأ يعفاشلل زوجي هنإف ؛سانلا يف ًامامإ

 رهف ءبهذملا يعفاشلا رظن ةهجو نم ةيفنحلا دنع ًايعرش ًامكح عبتا يفنحلا نأل

 يفنحلا هعبتا ام ربتعي نم دنع هتالص تحصو «هسفن دنع هتالص تحص نمي. يدتقي

 ليلدلا ةهبش يفنحلل نأل طلغ هآر ناو «حيحص داهتجاب طبنتسا ًايعرش ًامكح

 يف ءاّسسنلا ْمَمْسسَمَأل وأ هلوق نم دارملا نأ ىلإ نردنتسي ةيفنحلاف .يعفاشلا دنع
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 ٍةَعاَمَجْلا ٍةَدلَص باك

 اورق ال اودمآ نيا اياب لوقي هللاف «ةبآلا لوأ ليلدب ؛متعماج وأ ةيآلا

 ی لوس ريش لإ اسم الز فولو ی ارش یک راكم أ العلا

 متال وأ ٍطِئاَفْلا نم مكن َدَحَأ َءاَحْو أ رس ىلع وأ ىضْرَم مشک انو اولین
 مهو ةالصلا نابرق نع هللا مهاهنف [ ٠٣ /ءاسل ارمي ءا اوث مَ ءا

 وهو ءوضولا بحري ام الاثم ركذ مث «بنج مهو اهنابرق نع مهاهنو ىراكس

 وأف وهو لسغلا بجوي ام الاثم كلذك ركذو رطئاغلا ْنِم ْمُكَنِم ّدَحَأ َءاَح أل
 عفرل ءاملا دقاف مميتي ءاملا دحوي ملو كلذ لصح اذإ هنأ نيبو «ءاّسنلا ُمكْسَمأل

 «لسغلاو ءوضولا دسم مسيتلا دسي يأ ءربكألا ثدحلا عفرلو «رغصألا ثدحلا

 سييلو عاسملا ٌمتْسَأل وأف نم ةيآلا هذه يف دارملا ىنعملا نوكي كلذ ىلعو
 لَك لي يلا أر ةورع نع تباث نب بيبح ثيدح ىلإ نودنتسيو ؛ديلاب سمللا

 :تلاق ةشئاع ثيدح ىلإو [1] [ أرَ ْمّلو الصلال جرح م واسي ضخ
 غرف املف هيمدق صم أى لع يدي تعقوف هبلطأ تمقف شارفلا يف ي ينلا تدقتفا

 ىلإو .ةالصلا عطقل هؤرضو ضقتلا رلو ع1][كناطْبَش كآنأ) :لاق هتالص نم
 نيبو هني ُهَضِرْتْعُم يهو يِلَصُي ناك ب يللا نأ ] نيحيحصلا يف ةشئاع ثيدح
 توب نأ دارأ اًذإَف ] ةياور يو [ امض الجر رم دحين نأ رگ دب ةَ
 ةغل مهفلا اذه دوحو ةيناكمأ اهيف ليلدلا نم ةهبشلا هذهف .[۳) [هلَج رب يم

 ءوضولا ضقني ال ةأرملا سل نأ طابنتسا ناك كلذلو .صوصنلا نم اعرشو

 لك دنعو ةدفع هطبنتسم قح يف يعرش مكح هيلإ لصوت امو ءايعرش ًاطابنتسا

 نأ يتسلل زوجي كلذلو ةحيحص ةالصلاو احيحص هب ءادتقإلا ناك كلذ ىلعو

 يددقي نأ يعيشلل زوجيو ؛ماكحألاو راكفألا يف هفلاخ امهم يعيشلاب يدتفي
 يفنحلاب يدتقي نأ يعفاشلل زوجي امك «ماكحألاو راكفألا يف هفلاخ امهم ينسلاب

 يف هفلاخ امهم يعناشلاب يدنقي نأ يفنحلل زوجيو ماكحألا يف هفلاخ امهم
 .ةيمالسإلا ةديقعلاب ناميإلا هل عفادلاو ثحبلا يف ببسلا ماد ام ماكحألا

 اي لات صناع نع ةورغ نع تبا يأ نب بیج نع ثيل [1)

 ةورُع نم عسي مل ابيبح ذأ َمَعز ؛اذهب سانلا ٌملعأ ناك يروثلا نايس نإ
 ُهدنع ركذو ىيحي تعم :لاق ّيِبِيِدَمْلا نع يلع نمو دنسي لاو ايش

 مدل َرَّطَق نو يلصق :ةشئاع نع ةورع نع بيبح نع شمعألا ثي
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 ليلقف هروضحب سانلا رضحب وأ ًامامإ هنوكل يأ ىع بيرق ر راجسم لطَعَت وا

 . ىلوأ عمجلا

 ٌدجسملاق :يدرواملا لاق ءدجسملا ةعامج نم رثكأ هتيب ةعامج تناكول عرف

 .ىلْوَأ ةي :بيطلا وبأ لاقو «ىّلْوَأ

 ٌلصْحت اًمنإو ©" *'7”ثَحْلا نم كلذ يف درو امل «ةليبضَف ماَرْخِإلا ةريبكت ُكاَرْذإَو

 .ًءْيَش ال ُهْبِش اَمُهْنِإ ءينع كْشإ :ىسحي لاق قلبا يو ؛رْصَحْلا ىَلَع

 دسف ٌطلتخم ةاورلا ءالؤه دنع رمألا نأكو :ْتْلُق .يقهيبلا لوق نم ىهتنإ
 هنأ يروشلا نع يورو :ًاضيأ يقهيبلا لاقو .هنع ُةّمحلا تفعض وأ هطبض

 نسب ةورُع نع ْمُهْنَدَحُي ل يعي يِنَرُمْلا ٌةَوُرُع نع الإ ُبيبح اَنَدَح ام :َلاق

 ىربكلا ننسلا نم تلقن .ىهتنإ .لوهج ينرملا ٌةورع :لاقو .ءيشب ريبزلا
 :نتسلا يف دواد وبأ لوقو )11١4(. ثيدحلا :ةراهطلا بانک :يقهيبلل

 .(180) ثيدحلا :ةكْبَقلا نم ءوضولا باب :ةراهطلا باتك

 ريغ [ ٍكناطْيَش كات :هلرق نكلو ؛هتاياور ف حيحص ةشئاع ثيدح [؟]

 باتك :ىريكلا نئسلا يف يقهيبلا اهحرخأو .ةروهشلا تاياورلا ين روكذم

 زظفلب (۲۷۷۸) ثيدحلا :ةالصلا ف نيبقعلا مض يف باب :ةالصلا ةفص

 يبدآ نب م :َلاَثَف ؟ناَطْيَس كَ ام :تلقف علئاطُيَش كدحأ ةَسِياَع ِ

 ْتْرَعَو ينكلو ؛انآو ] :َلاَق ؟هللا َلوُسَر اَي تنأو :تلقت [ ٌناطْبَس هل

 نطُب ىَلَع يدي ْتَعَقَرَف ] :ةشئاع ثيدح ةياور يقو .[ مس الع ا

 عوكرلا يف لاقي ام باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور :[ همد
 :ةالصلا باتك :ننسلا ىف دواد وبأو .(587/977) ثيدحلا :دوجسلاو

 دوعاو ] :هيفو (874) ثيدحلا :درجسلاو عركر لا يف ءاعدلا باب

 اَمَك تنا ؛كِيَلَع ءا يصخأ ال ؛كنم كب ُذوْعَأو «َكِتيوْقُع ْنِم َكتاَفاَعُمب

 هتأرما لحرلا زمغي له باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [۳]

 .(ه519) ثيدحلا ؟دوجسلا دنع

 :ٍةَعاَمَح ىف ام نيا یلص م ) : ا لوسر لاق :لاق كلام نب نأ ثيدحل ۹ ۰)

 هاور [ قاقنلا َنِم ُةَاَرَبَ راسلا ن نم هارب :ناَتءاَري هل تنيك ؛ىلوألا ة ةريبكملا ُكِرْدُي

<< 



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةآلَص باك ۳۰٢

 ْمَلّرحَأ نف ةرهاظ ةسوسو ريغ نم يأ ههه ام مّرَحَت بقع مّرَحَملاب لاغتشإلاب

 لّوأب :َلِبِقَو «ىلوألا ةريبكتلا لح هنأل ماَيِقْلا ضْعَب كارذإب لر کرد
 كرف : هلوقب لدتساو هيواتف يف لافقلا َمّرَج ِهبو ءاَهّمَظْعُم ُهنأل ؛ ,عوكر

 نإو ي أ مْلَسُي مل اَم َةَعاَمَجْلا كارذإ حيجصلاو ةا كرد أ ذم عوكرلا

 5 «ماّرحإلا ةریبکتو هيلا وهو وب هَل دنع ام هعم كردأ دق هنأل «هعم سلجي مل

 رفلا يَلَصُي ْنَم ىدتقا ول معن «هتالص نم ُبَسْحُي ال اهَنوُد ذإ ةعكرب الإ كرد ال

 أ يف هرسك امك جیل لع ةعمجلاب ةداص دقت ل ةا لع يصب

 .ةوالتلا دوجس يق وهو هب ىدتقا ول اذكو «بابلا

 َسانلا مكدحأ مَا اإ ] :يدلوقل تاَنيِهْلاَو ٍضاَعْبألا ا لغ َعَم املا فُقْحُيلَو

 هركي ال هنإف يأ «نوروصخَم ۾ هليوطتب ىَضْرَي نأ الإ "يلع قفتم [ ففي

 )١51( ثيدحلا :ىلوألا ةريبكتلا لضف يف ءاج ام :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلا

 ؛(508) صنلا :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحما ةفحت يف هللا همحر نقلملا نبا لاق ؛رظن هيفو
 رو م 27

 .هإ .هيف حماستيف لئاضفلا باب نم اذه :تلق

 الملا نِي ةَعْكَر َكَرْذأ ْنَم ] :لاق ل هللا لوسر نأ ؛هظ ةريره يبأ نع ثيدحلا (041)
 كردأ نم باب :ةالصلا تيقاوم باتك :حيحصلا يل يراخبلا هاور [ةالّصلا كَذَا ذَقَف

 نم باب :دحاسمملا باعك :حيحصلا ي ملسمو .(۸۰٥)ثیدحلا :ةعكر ةالصلا نم

 :[اًهلك ةالّصلا َكَرْدَأ قف ] :ملسم دنع ظفل يو .(107/151)ثيدحلا :ةعكرلا كردأ

 أ لق رك اذإ :رقزو يروثلا نع :لاق رجح نبا هلقن ام همرهفمو )١57(. ثيدحلا

 :ةيلاعلا يب نعو ؛مامإلا عفر لبق هيتبكر ىلع هيدي عضو نإ كردأ هسأر مامإلا عفري

 حن .هإ .هيزحتو طقف عكريف ٌموقي مث «مهعم ةعكرلا ةيقب لمكأ دوجسلا كردأ اذإ

 امل ءةعكرلا يه ةدجسلاو :9A) ) ثيدحلا حرش قرات ج حرخ ير

 ملسم هاور [ َةَعْكَرلا يه امن ةدحسلاو ] اهنع هللا يضر ةشئاع نيئمؤملا مأ نع ءاج

 (104/174) ثيدحلا :حيحصلا يف

 اش مكذحأ ىلَص اذإ ] :لاق و هللا َلوُسَر نأ ؛هلظ ةريره يبأ نع ثيدحلا (045)

 ان نرم ورفنإ ْمكدَحَأ ىلص اذإو بكل ميسلاَو فيولا مهم دف فف
 :حيحصلا يف ملسمو .(7١7)ثيدحلا :ناذألا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور [َءاَش

>> 



 ۷ ةعاَمَجْلا الص باك

 2 نيهجو يمرادلا ىكحو «هب سأب ال ةضورلا ةرابعو ؛ةلعلا ءافتنال ذئتيح ليوطتلا

 له هسفنل ادرفتم ىلص نميف نيهجو ًاضيأ ىكحو ءهذه ةلاحلاو ليوطتلا بايحتسا

 مصقتللو نيمومأملاب رارضإلل ,ثوزخآ َقَحلَيِل ل ليوطتلا ةركيو ءلضفأ ليوطتلا
 يف راينا هركي ْمَل لجادب ريخألا ِدّهشتلا وأ عوكرلا يف سَحأ ولو ريحأتلاب وللا لال صلع علا ل( لح 8 كعمل f م 22-082 .

 نم هيف امل هركي :ثلاشلاو ةعامجلا ّلضف يناثلاو عكر لا لوألا كرديل ءِرّهْظألا
 :هلوقب جرخي وهو ءاعطق هرظتني الف دجسملا جراخ ناك نإف «نيمرمأملاب رارضإلا

 يأ :ييِلِخاَدلا نيب قري ملو ءاعطق هرك غلاب كإف يأ هيف غلاي مل نإ حاد

 ُباَبْحَيْما ْبَهْدَمْلا :ْتْلُق .لحادلا ىلإ ددوتلا ال ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هب دصقي لب

 دنع حصألا وهو :بذهملا حرش يف لاق «قبس امل ُمّلْغَأ هل او لَا هراظِنا

 ةحاحلا مدعل ريخألا دهشتلاو عوكرلا ربغ ف يأ ءاَمِهِرْيَغ يف ٌرِظَنَي الو ,نيرثكألا
 ىنثتسي :تلق لطبق ال َلَوَطو رظتنا اذإو :لاق هركي لب :بذهملا حرش يف لاق «هيلإ

 ءاهكر دب ةعاَمَج عم اهتداعإ حَصألا يف َةَعاَمَج اذكو ُهَدْحَو يلَصُمْلِل ْنَسْيَو ر ا ی ر ع اے رب هم - ا ا ا و 80 ۳

 ْمُهَمَم اهايلصف ةَعاَمَح دجسم امي من اَمُكِاَحِر يف اَمُيَلَص اذ ] : هلوق مومعل
 ءامهلحر يف اهايلص امو «حبصلا ًةالص هعم ايلصُي مل نيلحرل هلاق [ هلان امك اهنإ

 يطرقلا هلقنو «ةعامجىلص اذإ اميف نسي ال :يناثلاو «**”وكاحلاو يذمرتلا هححص

 i و ر ب و 8

 .[ ففحيلف سانلا مكذَحأ َّمأ اذإ ] :هيفو )417/١17( ثيدحلا :ةالصلا باتك

 يِف ِةَألّصلا نع ٌرخأتَأل ينإ ؛هللا َلوُسَر اي :ٌلْحَر لاق :لاق هذ دوعسم يبأ ثيدحل (091)
e .-:8 71 / و مسام يف ا يس  

 7 ف هلي سو و اى“ » 7 7 a 2 7 ر ر

 سالا ّمأ ْنَمَف «َنْيرفنُم مكن نإ «سانلا اهي اي] :لاق مث لیمو ُهنِم ابضغ دشا ناك

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ةَحاَحْلا اذ َرْبكْلاَو فِيِعّضلا ةفلع نإ روحي

 .(85١577/1)ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا ين ملسمو .(4١7)ثيدحلا :ناذألا

 حح ولي بلا عم تدهش :َلاَث ؛هنبَأ ْنَع ْيِرِماَعْلا دَوْسألا نب َديِزَي نب رباح نع (59 )٤

 ٌوُه اذإ َفَرَصْناَو ُهَنألص ىّضَت اًملف «فيحلا لجسم يف حصل | الص ُهَعَم تْيلَصَف
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 ٍةَعاَمَجْلا النص باك م.م

 ° درفنملا فالف ةداعإللىنعم الف ةعامجلا ةليضف لوصحل يعفاشلا نع هريسفت يف

 «نيعملا بحاص هلاق ءاعطق بحتسي الف هتاوف دعب امأف «ايقاب تقولا ناك اذإ اذهو

 ءاهنقو يف روهشملا ديدحلا ىلع اعيرفت برغملا ةداعإ بابحتسا مدع اذه ىلع مزليو

 ءهعفر رمع نبا نع يطقرادلا يف معن «حصألا ىلع «هريغو ةهاركلا تقو ءارسو

 لاقو «فقولاب ّلِعَأ «[ َرْصَمْلاَو ٌرْجَفلا الإ لصيف ةَعاَمَج َكَرْذأ مث َُدْحَو ىَلَص نم

 برغملا داعأ اذإ هنأ يعفاشلا نع يذمرتلا يفو .©5ةقث هلصو يذلا :قحلا دبع

 قلطأو «هعماج رخآ يف ةن امكديدجلا ف وهو بیرغ صن وهو ©" '"”ةعكرب اهعفش

 دعزت اَمهب ءيحف [ اَمهب يلع ] :َلاَقَن ! ُهَمَم ُهَعَم اَيَلَصي مل مقل ىرخأ يف ِنْيَلْحَرب

 ْدَق انك انإ ؛ِهللا َلوُسَر اي :ًالاَمَف ع ؟ اعم اًيلَصت نأ اَمُكَعَنَم ام ] :َلاَقَف ءاَمُهُصْئاَرَ

 حسم اشيا مَن ءامُكِلَحِر يف امل اإ اق د الق ] :لاَق ءاناَحِر يف انيْلَص

 :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ لان امُكَّل اهنِإَف ؛ُْهَعَم وُهَعَم يلصق ؛ِةَعاَمَحْلا

 :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلاو .(00/5) ثيدحلا :هلزنم يف ىلص نميف باب

 .هل ظفللاو )5١9( ثيدحلا :ةعامجلا كردي مث هدحو يلصي لجرلا يف ءاج ام باب

 . يذلا هقفاوو ؛هحّحصو )۲٠۹/۸۹۲( ثيدحلا :ةالصلا

 ةلأسملا :ةرقبلا ةروس نم 47 ةيآلا ريسفت :يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماحلا :رظني (545)

 .”هاص ١ ج :ةرشع ةسماخلا

 ىَلَص ْنَس) :لوقي ناك رمع نب هلل ادبع نأ لا جرس 011
 :ًاطوملا يف كلام مامإلا هاور (اَمُهَل دُعَي الف ؛ماّمإلا عم اًمهكرذأ مث : «حِبصلاِرَأ َبرْغَملا

 (۲) ثيدحلا :17ص ١ ج :مامإلا عم ةالصلا ةداعإ باب «ةعامجلا ةالص باتك

 3 يی ىف یلص دق ناک ن متال عم لم ذأ أب ىرأ و لاو «بابلا نم

 هنكل «حيحص هدانسإ نأ عمو .هإ .ًاعفش تناك اَهَداَعَأ 5 هنا ٍِبوْغَمْلا الص

 دقو يرماعلا دوسألا نب ديزي ثيدح هدريو ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ىلع فوقوم
 1 . مدقت

 اهلك ةالصلا ديعي هنإف ةعامجلا كردأ مث هدحو لحرلا ىلص اذإ) :اولاق :يذمرتلا لاق (230)

 اهيلصي هنإف :اولاق «ةعامجلا كردأ مث هدحو برغملا لجرلا ىلص اذإو «ةعامجلا يف

 :حيحصلا عماجلا يف (مهدنع ةبوتكملا يه هدحو ىلص ّيلاو «ةعكر ب عفشيو مهعم
>> 



 ۳4 َدَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك

 نحن امث ىنثتسيو «لوصألا يف هيلع حلطصملا ال ءادالا اهب هدارمو «ةداعإلا فنصملا

 .هباب يف هركذ امك حيحصلا ىلع ديعي ال اهالص نم نإف «ةزانجلا ةالص هيف

 .اضيأ ٍدرفنُم عم اهتداعإ هدحو يلصملل نسير عرف

 اهنيعب ال امهادحإ هنأ ميدقلاو ءاهب باطخلا طوقسل ىليِدَجْلا يفىلوألا ُهٌضْرَفَو

 ْحَصُأِلاَو *"امهلمكأب بستحي :ليق ارو ءامهنم ءاش ام بستحي ىلاعت هللاو

 تجْحْمما اغإ هنأل ضر ةّيناثلاب يوني هنأ “لوألا هضرف نأ ديدحلا ىلع يأ

 . ۲۷٤ص ١ ع تیر ىلع هلت ي زاما باوبأ

 عمه ةالّصلا كرذأ من ؛ يِ يف يلّصَأ يف :َلاَقف ُهَلأَس يذلا لرل َرَمْع نبا لْوَقِل (094)

 ٌرَمُع نبا َلاَمَف ؟ يِتَحلَّص ُلَمْحَأ امها :ُلْحَرلا لاق . معن اقف ؟ همم يصاَنأ امال

 مامإلا هاور .! َءاَش اًمُهَنيأ لعجي هل للا ىلإ كلذ مَنِ ؟َِبَلِ ! كلذ ر :اًمُهَنَع هللا يضر

 نم (4)ثيدحلا :مامإلا عم ةالصلا ةداعإ باب :ةعامجلا ةالص باتك :ًاطوملا يف كلام

 . بابلا

 ْمُهَعَم الصف ] :لاق دلك هللا لوسر نأ ؛يرماعلا دوسألا نب ديزي ثيدح نم صنلل (549)

 يف و يبنلاو تفح :لاق ءرماع نسب ديزي ثيدحلو .مدفت دقو [ ةّلِان اَمكَل اهْنإَ
 هلو رشا لوس الع فّرصناَف :َلاَف الملا يف ْمُهَعَم لحذأ ملو تلف الملا

 «تضّلسأ ذق هللا لور اب یب :َلاَف [ ؟دْيَي اب میت مآ ] :َلاَقَف ؛ًاسِلاَح َدْيَِي ىَأَرق

 يف تلم دق تنك ينإ :لاق [ ؟ ْمهِتالَص يف سانا عَ لسد الأم انف لاق

 لصق َسانلا تدخر «قالّصلاىَلِإ تقح اذإ ] :َلاَمَف .ْْيلَص دق نأ ْبْسْح أ ناو يلم

 :ننسلا يف دواد وبأ هاور [ ةبرنكم ِهِلَهَو ةلِفات كل نك «َتبْلَص دَق تنك نو و مُهَعَم
 ثيدحلاو )٥۷۷( ثيدحلا :ةعامجلا كردأ مث هلزنم فىلص نميف باب :ةالصلا باتك

 ىتح تاقث هلاحر لك دانسإب دواد وبأ هاور :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق .نسح هدانسإ

 لاق نكل ء«ناطقلا نبا هلهج نإو تاقثلا يف هركذ نابح نبا نإف «ةعصعص نب حورن

 نب هللا دبع لقنو .(210) ثيدحلا :ةفحتلا يف هلاق .رثكأو رهشأ ىضم ام :يقهيبلا

 عماجلا فيعض يف ينابلألا هركذو :لاقف ثيدحلل ينابلألا جيرخت ينايحللا فاعس
 :لاقو ۳۹۳/۱-۳٠٤ :ةاكشملا يف هركذ مث .فيعض :لاقو ١٦۸/١-۱۹۹ :ريغصلا

 هلل ادبع يأ- ظو .(410)ننسلا حيحص يف مهتركذ ةعامج هححصو حيحص هدانسإ

>> 



 ٍةَعاَمجْلا ٍآلَص بات 1۹

 اهلص نم ةلزنع نوكي ىتح هتقو ضرف يف ةعامجلا باو ُهَل لّصحيل ةعامج ةداعإلا

 :ةينلا قلطي نأ نيبو هنيب ريحتي :يناثلاو وأ صم ريدقتلل وهف لوألا نم ةعامج

 رمألا نأل ؛ةيضرفلل ضرعتي الو ءرصعلا وأ رهظلا يوني نأ ٌمامإلا لاق امك ُهْجَوْلاَو

 ًالوأ هعوقو رودمملا نأب ةلدألا نع يضاقلا باجأو «لاحم هفالح عوقو داقتعا عم

 ا هيات يف ةعيحو طق ةعاسلا ةفص ره ا

 هلوقل رب الإ اهدكاتل ةن الف نو «ةعامجلا ي نعي ءاهكرت يف ةصخ

 هححصو هججام نبا هاور E PP سوا
 2 م لآ

 «("'نيحيحصلا يف هيف سابع نبا ثيدحل ءِرطَمك ماع کالو نابح نبا

 ةفحت ىلع هقيلعت نم .هإ .ملعأ هلل ار .عباطملا نم مهو ريخألا نأ - لوقي فاعس نب

 همحر نقلملا نبا لوق ححارلاو :تلقف .(5)شماهلا يف ؛45ص ١ ج :نقلملا نبال جاتا

 .ملعأ هلل او .دهاوشلا نم هدضعي ام دجوي هنأ الإ ءروهشم ريغ ثيدحلا نأ عم هللا

 ثيدح مث ىلاعت هللا ءاش نإ كلذك وهو «هتحص يف رماع نب ديزي ثيدح حّجرت اذإ ٠٠١
 ةدوقعم ةينلاو .فلكت الو نيصنلا يف ءاج امك لصألا نإف «يرماعلا دوسألا نب ديري

 عم هتالص تناكف ةعامجلا كردأو شيب وأ ودحر يف ضرفلاىّلَص فلكملا نأ ىلع

 .ملعأ هلل ار .ُهَل ةلفان ةعامجلا

 نع فلختلا يف ظيلغتلا باب :تاعامجلاو دجاسملا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور )٠181١(

 بيترتب ناسحإلا فو .امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۷4۳) ثيدحلا :ةعامجلا

 ال متح رمألا اذه نأ ىلع لادلا ربخلا ركذ :ةعامجلا ضرف باب :نابح نبا حيحص

 (0071/494) ثيدحلا :ةالصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو (57١٠)ثيدحلا :بدن

 .يهذلا هقفاوو هححصو ؛ظافلأو دهاوش هل ركذو

 رثأف ذر يؤ موي يف ساع نا انبطع :لاق ثراحلا نب هلل اديع نع ثيدحلا (5099)

 هني رفق [ ٍلاَحرل يف ةالملا ] لق) :َلاَق [ ٍألّصلا ىَلَع يح ] لب امل َْدَوُملا
 ينم ري ره نم هلع اذَه ن | اذه مترك ہکناک : :لاَقن ءاوزكتأ | مناك ءضخب ىلإ

 نأ تركو :ظفل يفو (ْمُكَحِرْحُأ نأ تحرک ينو تمر اهن - د بلا ي -

 باك :حيحصلا يف يراحبلا هاور كبك ر ىلإ َنيطلا َنوُسوُدَن َنوُكيحَتف ؛ كىنۇ
 (515) يف هفارطأو (11۸) ثيدحلا :؟رضح نم مامإلا يلصي له باب :ناذألا
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 5 ٍةَعاَمجْلا ٍلَص بايك

 اذكَو «ةقشملا نم هيف امل ءلْيللاِب فصاَع حير وأ ءاضيأ رذع بودلا لب نإ جلثلار

 هنأل رذعب سيل هنأ :يناثلاو 2" '””رطملا نم قشأ هنأل «حيجُتملا ىلَع ٌديِلَش ٌلَحَو
 هصخي ملو لحولا هقيقحت يف قلطأو ءامهوحنو ةيذحألاو فافخلاب هنع زرحتلا هنكمي

 فرنك امايأ سانلاب ةالصلا كرت ضرم امل 4 هنأل ضْرَمُك صاع وأ ديدشلاب

 رطملاك ةقشملا يف امهنأل ءنْيذي دیش ِدْرَبَو ل يشاملا ةقشم هيف ٌربتعملاو

 وح ةقفادقو رجا شطر عوج «ةماعلا راذعألا نم ةضورلا يف امهدعو

 "بلسم هاور «[ نافبحألا عاني َرُهَو آلَ ماَعط ةر ٍةَرْطَحي ةالَص آل ] :ٌةِيو هلوقل
eٍةَمَرَلُمَو لام سفن ىَلَع ملاظ فوحو ءةالصلا طورش  

 تلف رسما ميرغ ةفاضإب وه (ريسْعم مُيِرْغ) هلوقو ءاهتقشم مظعل ءِريسْعُم ٍميِرَغ

 ٍةَبوُقْعَو تالا ٌرُسَعَو ؛تناك وأ هراسعإ ىلع ةَنيِب نكي مل اذإ اميف رهاظ وهو
 جري مل اذإ امأ «هنع وفعلا عرشي هنأل ؛صاصقلاك يأ امي بيعت نإ اًهُكرَت ىَجْرُي

 يف ةقشم هيلع نأل ؛هتروع تسي ام دجو نإو يأ «يرعَو ءالف ؛انزلاو ةقرسلاك

 يف ةقشملل ُلَحْرَت ٍةَققَر َعَم ٍرْفَسِل ٍبُهَأتَو هب قبلي بوث ريغ يف يشملاب هلدبت
 مرار لَصملا لكا نم ] : هلرتل ديرك حير يؤ لک «ةعامحلل مهنع فلحتلا

TSا  

 هذه ةلاحلاو روضحلا هيلع مرحيو «' "اضيأ لجفلا يناربطلل ةياور ينو ء' ”ملسم

 . )1۹۹/۲١( ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(401)و

 ع e ل منان ع كاع كيد 0 ف

 ْتناَك اإ ذولا را ناك ب هللا لوسَر لإ :َلاق م .لاَحّرلا يف و ارلص الأ :َلاَق

 :حبحصلا يف يراسعبلا هاور .[ لاَحرلا يف لص الأ ] :ُلوُقَب - رمو ورب تا ةَ
 ثيدحلا :نيرقاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(577) كرش :ناذألا باتك

 .(ت

 .(485) مقرلا يف مدقت (04)
 كأف ةَحاَحلا انتبلفف ياركلاو لما لكأ نع و هللا لوس یت :لاق رباج نع (505)

 ةَكْبئالَمْل الملا نف اندم برقي الق ةنتنملا و ةرحشلا ِهِذَه ْنِم لَك ْنَم ] :َلاَقَف ءاهنِم

>> 



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك 1۲

 روذعملاو «تحخبط اذإ امع ةهيركلاب زرتحاو «عانقالا يف رذنملا نبا هب حرص امك

 رهو 0 یحص يف لاح نبا هب حرص امك «رذعب يوادتلل ءايشألا هذه لكأي

5 

 احلا هلا لان راو مادا اذكو «ةهيزك ةحئاز

 ثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ٌسْنإلا ُهنِم ذاتي اًمِي ىذأتت
 مال

 1 2 : 000 و
 «موشلا :تاوارضحلا هذه ْنِم لكأ ْنَم ] :َلاَق هِي هللا َلوُسَر نأ ؛رباج نع ثيدحلا (705)

 ذاتي اني ا کا نيت حست فرار
 لاق .4دص ١ ج :(۳۷) ثيدحلا تلا جلا ف يارا هاور [ًمَآ ونب ُهنِ

 ؛لاقو ؛نابح نبا هقثوو «فيعض رهو «يرصبلا ءاربلا دشار نب ىبحي هيفو :يمشيها
 .[ ٌلْجِفْلاَو ] :هلوق الع حيحصلا يف ثيدحلاو «تاقث هلاجر ةيقبو فلاخيو عطخي

 .7١ص ۲ ج :دئاوفلا عبتمو دئاوزلا عمحج :رظني

 :اهكرت حيبت يلا راذعألاو ةعامجلا ضرف باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا (100)

 ني ًاروذعم ناك اذإ ةعامحلا هدوهش عم اعين هانفصو ام لكآ نع جرحلا طاقسإ ركذ
 نب ةريغلا ثيدحب لدتساو )۲١۹۲(. ثيدحلا : :756ص  ج :اهب يواد ةع

 ىح اًنَدِحْسم برقي الف هللا َنِم َلَكأ ْنَم  :َلاَقَف ملا حر َدَحَر ءيِضْفأ تُ

 يِرْدَّص ىلإ يمك يف اهدا ًالْهَس للا ةف يِكواَف كدب يلوا ارد
 .[ ارْذُع كَل نإ ] :َلاَقَف ءابوُصْعَم ُهدَحَرَف ماوس قصص سك

 :ِدجاَسَمْلا ناتار موثلاو لمّا لكأ يف يعرشلا مُكَحْلا :ثَحْبَم ۰۸)

 مكح ذحأيو ؛قوذلاو ىفانتي دجاسملا نايتإو هيرك حير يذ لكأ ةهارك نإ

 مرحيو) هلوق امأ .ءاملعلا نم ريثك اهب لاقو ؛ةيعرشلا ال ةيقوذلا يأ ؛ةيهيزنتلا ةهاركلا

 نأ يل ودبي ام ىلعف (عانقإلا يف رذنملا نبا هب حرص امك هذه ةلاح لاو روضحلا هيلع

 نبا لوقل اعبت فنصملا هلمح امك هجولا اذه ىلع رمألا سيلو .هب غلابم لوقلا اذه

 هللا همحر رذنملا

 نوركنيو ؛ناتشيبخ ناترجش موثلاو لصبلا نأ نونظي سإنلا نم ًاريثك نإ :ثتلق مث
 امهنأو ؛امهنم ىذأتت ةكئالملا نأ مهنم ًانظ ؛دجسملا ىلإ يتأيو امهنم لكأي نم ىلع

>> 



 م ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص باتك

 نأل ؛ًاضيأ هحرلا اذه ىلع سيل امهرمأو .مارحلا وه ثيبخلا نأ ىنعمب يأ ناتشيبخ

 ةصاح ليربجو لَو هللا لوسر يجاني نم مه ثيدحلا يف مهركذ ءاج نيذلا ةكئالملا

 نم امهتفص يف درو يذلا ثيبخلا امأو قي هللا لوسر نع ثيدحلا يف ءاج امك

 ةيهيزتتلا ةهاركلاىنعم يف دارملا وهو ًاقوذ حبقتسملاىنعمب رهف لي هللا لوسر ثيدح

 «ةلأسملا يف ليصفتلا نايبلو .سلاجملا وأ دحاسملا نايتإو امهلكأ ًاقوذ حبقتسملا يأ

 هلل ابو ؛هقفتملل اهانعم حضتيل بابلا يف صوصنلا عمجي هجو ىلع امهثحبل انضرعت

 ؛قيفوتلا

 اهنإف ءثاركلاو لصبلاو موثلا لكأ يف ةدراولا صوصنلا يف ثيبخلا ةلالد امأ 0

 .اهنم لكأ نمل دجاسملا نايتإ لعفل ةيهيزنتلا ةهاركلا موهفم ىلإ داشرإلا يف لدي ام

 .نييداملا رضلاو عفنلا وأ قوذلل ةيسفتلا ةلاحلا تاقلعتم نم يه ةيهيزنتلا ةهاركلاو

 :ظحالي ليصفت موهفملا اذه ييو

 فرع يف الو ةغللا فرع يف ال «مارحلا وه ثيبخلا ىنعم نأ ةرورضلاب سيل هنأ

 .ًاضيأ ةعيرشلا

 هلباقيو «لعفلاو ئشلا هب فصويو «ئدرلا ىنعم ديفيل ةغللا يف ثيبخلا يتأي

 اذهلو ؛اقوذ نسحتسي الف ؛بيطلا دض وهو «سفنلا هب ضبقنت ام ىنعم. يتأيو ؛ديجلا

 ضمبقنتف اهترارم نم سفنلا ريطتتو قاذملا ةرم اهنأل ةثيبخلا ةرجشلاب لظنحلا ىمست
 .ًالثم حافتلاك هقاذم نم سفنلا بيطت ام دض

 ئدرلا ىنعع. ثيبخلا ؛ةثالث يناعم ىلع يتأي ثيبخلا نإف «ةعيرشلا فرع يف امأ

 ثيح نم اذهو ءديفملا عفانلا ئشلا هلباقي يأ «هعفنب نسحتسملا ديلا هلباقي يذلا

 سففنلا هغيستست ال ام وهو ًاقوذ هركتسملا ىنعمب ثييخلا ينأيو ءوه ام ىشلا عقاو

 عبط ريرقت ةهج نم يتأي ىنعملا اذهو «بذعتسملا نسحلا هلباقيو «ةرطفلاب هحبقتستو

 مثإلا هلعف ىلع بترتي ام وهو مارحلاىنعع, ثيبخلا ينآيو .ءايشألل هسفن ليمو ناسنإلا
 دقو عرش ةمرحما ءايشألل ققحتملا موهفملا وه اذهو ؛هللا نذإب بارثلا قتحتي هكربو

 ققحتي امل ةبسنلاب لوألاىنعملل ريرقت وهو ؛هنم ريذحتلل مسلا ىنعمب ًاعرش ثيبخلا دري
 ىنعع يذلا بيطلا هلباقي ثلاثلا ىنعملا اذهو ؛هلامعتسا نسحي مل نإ ابلاغ ررضلا هنم

 .لالخلا

 تايم ني !وقينأ اوما نيا اياب ؛لحو زع هللا لاق ءلوألا ىنعملا يلو 3
 ْمَتْسَلَو نوُففَسُن هم تيا ارمي الو ٍضرألا نم مك اخرا امو ميسا

<< 



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةَدلَص باك

 .[171/ةرقبلا] 4ديِمَح ّيِنَغ هللا نأ اوُمَّلْعاَو هيف اوُضِمْعَت نأ الإ هيرلجخآب

 بولطملاو هيف برغرملاو ديجلا لباقي ام وهو «نودلاو ئدرلا ىنعم. ثيبخلا انهو
 نب لهس نب ةماما يبأ نع ءاج ام ءصنلا يف دارملا هنأ ىنعملا اذه ىلع ليلدلاو .هنم

 اذخؤي نأ و هللا لوسر ىهنف «قيبُح كولو رورْغخلا وه :لاق ىنعملا ريسفت يف فينح
 فينح نسب لهس نب ةمامأ يبأ نع :يطقرادلا دنعو :يئاسنلا ةياور هذه ؛ةقدصلا يف

 لاق- سئابكب لخسلا اذه نم لحر ءاجف «ةقدصب يي هللا لرسر رمأ :لاق هيبأ نع

 ئشب دحأ ئمي ال ناكو ؟اذهب ءاج نم : هللا لوسر لاقف -صيشلا يعي :نايفس

 ىهنو :لاق .4نوقفننت هنِم ثييحلا أوم ًالوإ» :تلرتف .هب ءاج يذلا ىلإ بسن الإ
 رمت نم نينول :يرهزلا لاق .ةقدصلا يف اذخوي نأ قيبحلا نولو رورعجلا نع يب يبنلا

 .[1] ةييدملا

 قبو .هيف ريح ال اراغص ابطر لمحي رمتلا نم ئدر برض وهف رورعملا امأ

 مل يذلا بطرلا لُخّسلاو .لجر مسا وهو قيبح نبا ىلإ بوسنم رمتلا نم ئدر عون
 .هتوقو هكاردإ متي

 ىندألا وأ ئدرلا ىنعم. انه ثيبخلا ةلالد نأب «صنلا ريسفت نم ىنعملا اذه دضعيو

 امدنع كلذو 5١[ /ةرقيلا] ريح وه يرنلاب ىتذأ ره يذلا َنوُلِْبَتسَنأظ :ىلاعت هلوق
 لصبلاو موشلا اهنمو ضرألا تالوقب نم مهل ج رخي نأ لكلا ىسوم ليئارسإ ودب لأس
 .ملعأ هلل او ظحاليف «ثيبخلاب ىندألا هللا ىمسف ؛سدعلاو

 بطلاب تيب اولد الو :ىلاعت هلوق ثيبحلل ىنعملا اذه قايس يف ينأيو

 اوذحأت الو ؛ةليزه اب هوضرعتو ةنيمسلا ةاشلا ميتيلا لام نم اولكأت ال يأ ٣[ /ءاسنلا]

 هرثأ نم فيز وأ لامعتسالا هكله دق يذلا هوطعتو رانيدلاو لماكلا ديحلا مهردلا

 هنولدبيو ىماتيلا لاومأ نم ديجلاو بيطلا ذحأب نوعنصي ةيلهاجلا لهأ ناك امك

 .مهلاومأ نم ئدرلاب

 ةرطفلاب هحبقتستو سفنلا هغيسنست ال ام وهو ؛ثيبخلل يناثلا ىنعملا امأ 6

 ميطلاب رر اس افي وهو اللا اوف نسحلا نلاقي ياللا د کر

 دلار :ىلاعت لاف .اهيف ةيروعشلا اهصاوخو ةيرشبلا هتفصبو ناسنإلل يرطفلا

 تسيآلا ُفرَصن َكِلَذَك ادن الإ جرح آل تبع يذلاو بر نذإي هنا جرحي بطلا
 سفنلا دادعتساو حايترإلا ةلالد صنلا قايس عيشي E دورك ٍمْرَِل

 ةلالد يف عتتمملا رسعلا لباقي ام وهو «بيطلا دلبلآ خانم ف بذعتسم لاح لبقتل

>> 



 10 ِةَعامَجْلا ٍةالَص باك

 بيطلا يث لباقتملاب نهذلا يف اكر دم ىنعم نايطعت ناتيسحلا ناتروصلاف (دكنلا) ىنعم

 ثسيبخلا ىنعم نوكيف «هدم سفنلا ضيقت امو عنتمملا رسعلا دكنلاو «سفنلاب بذعتسملا

 .ههركتو سفنلا هغيستست ال ام «صنلا قايس ين
 وأ لعفلا وأ ءيشلاى لع مثالا لعجت لا ةنيرقلاب يتأي ام وهف «ثلاثلا ىنعملا امأ

 ءرجألا لرصحو ناسحتسالا هلعف يلو ةبرقعلا قاقحتساو مثالا لرصح هكر ت يف لعحت
 ناسنإلا نامتإ نأككف «ثئابخلا ةرئاد يف وأ تابيطلا ةرسئاد يف ئشلا ريصب ةنيرقلابف

 ام نسجتسيو :ةيصعملا نم رعمشيو تاعاطلا يب رهصني هلعج نيملاعلا برل همالسإو
 فرصف «هل هسفن ثبختف عرشلا هحبق ام حبقتسيو «هل هسفن بيطتو عرشلا هنسح

 ةديقعلا همتحت يعرش موهفم ىلإ برعلا ناسل يف ةملكلل مرهفملاو يوغللا ىنعملا ةلالد

 رك كح ولو بّيطلاو ثيبتلا يِوَتسَي ال لق :ىلاعت لاق .اهب نامالا هضرفير
 مارا انه ثييخلاف ٠ ةر( رحلت كلل باللا يلوا اي هللا اوقاف تیبا

 ا ی یا حا رصخو شا ناش ارا ةميرتل قلك جبطا)

 ةقرلاو يسفنلا يماستلا ثدحيف ءعابتالاو دقتعملاو ركفلا يف راهصنالا يف مهرقع

 نم ةهيدبلا ىلع ةعاطلا دصقت تارورض يف مهركفو مهروعشو مهسح يف فاهرإلاو

 .عنتمم رسع ريغ نم ةرطفلاو «عطنت ريغ نم ةيجسلاو «فلكت ريغ

 E نابولى ا متو رد عاقل طاق ب
 مارحلا عانتماو لالحلا ةغاستسا نم سشنلا يف لصحي ام زجوأف [ ١١٠/فارعألا ]

 .ناوضرلا بلط دصاقمو ىوقتلا عفاودب ًانورقم

 لرسر ىهن :لاق 9# ةريره يبأ نع ةنسلا يف ءاج دقف مّسلا ىنعمي ثيبخلا امأ ©

 ذإ يوادتلل حلصي ال ٌمُسلا نأل حضاو ىنعملاو .مسلا يعي ؛ثيبخملا ءاودلا نع هيي هللا

 ا ورب لف ةت عني ف لت نو ] تيدا قوا اذه: ءلبقلا هب ليم

 انا عيش ف ھه ميلا ره كيد واول نوكيف ؛[1] [ مْهَح ران يِ

 بكر اذإ هنم ريسيلا لامعتسا زوجي هنأل «قالطإلا ىلع مارحب سيلف مسلا برش درحب

 لاح نع هجرخي ةطلخلا يف هريغ عم هلوخدف «عفن هيف ناك اذإ هررض عفدي ام هعم

 .ءاود هنوك لاح ىلإ امس هنوك

 وه دارملا نأب «موفلاو لصبلا ثيدح يل ثيبنلا ةلالد رهظت مدقت ام ىلع ٌءانبو

 نأ ةصاخبو .همش دنع فرنألا هنس ىذأتت وأ «سفنلا هغيستست ال يذلاو اقرذ هركتسملا

 ىتحو .ههركأ وأ ؛ىذأتت درو ذإ ؛بابلا يف ثيداحألا صن يف تءاح يناعملا هذه

>> 



 َدَعاَمَجْلا الص باك ۳۹۹

 يفر «لاملا باهذب ملأتي امم رثكأ هنع هتبيغب ملأتي هنأل رَصعْحُم بيرق ٍروُصُحَو
 ظفح نأل اعم الب ضيِرَم وأ «قيدصلاو رهصلاو كولمملاو ةجوزلا بيرقلا ىنعم
 یب ُسْنَأَي وأ ءفخي مل ما كالهلا هيلع فاح ءاوسو ؛ةعامجلا ظفح نم لضفأ يمدآلا

 ةصاخلاو «ةلزلزلا ةماعلا راذعألا نمو :ْتْلَق ءينحألا فالخب دهعتملا عم بيرقلا يأ

 ةعامجلا روضح نم ءرملا عنمب يذلا طِرُمْلا نمسلا راذعألا نمو «مونلاو ساعنلا ةبلغ

 دنع نم اليل جرخي ال هنأ مْسَقْلا يف انباحصأ ركذو (2'' ”هحيحص يف نابح نبا هلاق

 . بحاَو اًهَقَحَو ٌتاَبوُدْنَم اًهنأل ربلا لاعفأ رئاسو ؛ةعامجلا ةالصل ةحوزلا

 لصبلاو موثلا لكأ يف يعرشلا مكحلاىقييف .خبطلاب ةحئارلا ةحاعم نيبو «هحير بهذي
 رهظي امي, لصبلاو موثلا لكأ نمل دجسملا ىلإ باهذلا لعف امأ «ةيعرشلا ةحابإلا ىلع

 نع لعفلا جرخمي ال ام. ةيهيزنتلا ةهاركلا ىلإ فرصي هنإف «همسجوأ همف حير يف هرثأ

 يف لحدت يهو ةيقوذو ةيسفن ةهارك ةيهيزنتلا ةهاركلا نأل ؛ةحابإلا يف لصألا مكح

 يف ةيهيرنتلا ةهاركلا مرهفم قيقحت يف ةلأسم هذهو .حابملا نم ىلوألا فالح لعف
 .هقفلا لوصأ

 :ةقدصلا يف ٌةرمتلا نم زوجي الام باب :ةاكرلا باتك :دواد وبأ هحرحأ ةمامأ يبأ ثيدح ]١[

 هج :«ترقفدت هن تيب ا ارمي الوو ك هلوق باب :نئسلا :يئاسنلاو .(15037) ثيدحلا

 :نئسملا :ييطقرادلاو .[ ةلاذّرلا ةقدصلا يف ذوق نأ ي هللا لوسر ىهنف ] :هظفلو 4ص

 ى۲ )0311١ ثيدحلا :رامثلا صرحو ضرألا تحرحأ اميف ةقدصلا ردق يف باب :ةاكزلا باتك

(Ne NENTص چ  

 :ةهوركملا ةيودألا يف باب :بطلا باتك :ننسلا :دواد وبأ :هحرأ :هيط ةريره يبأ ثبدح []

 :هريغ وأ مسب هسنن لثق نميف ءاح ام باب :بطلا باتك :عماجلا :يذمزلاو )۳۸۷١(. ثيدحلا

 نع يهنلا باب :بطلا باتك :نئسلا :ةحام نبا .مّسلا يعي ىسيع وبأ لاق )7١45(. ثيدحلا

 .(5551) ثيدحلا :ثيبخلا ءاودلا

 َناَكَو ؛راّصنألا َنِم ُّلُحَر َلاَق) :لاق كلام نب سنأ تعم“ :لاق نيريس نب سنأ نع (504)

 .ِنِيعْكر هيلع ىَلصَم هَل يصح فرط هک طس هيل هو اا هل لحل حص
 ةأر ام :لاَق ؟ىّحتصلا يلب لي ينا ناکا :سنأل مورا نبا نَا لاق :َلاَ
 ةعامجلا ضرف باب :ناسحإلا رظني ءهحيحص يف نابح نبارهاور را كلذ َرْيَغ اًمْألَص

 .(77١5)ثيدحلا :طرفملا نمسلا وهو :عبارلا رذعلا ركذ :اهكرت حيبت ىلا راذعألا



 َةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك
۹4 

 وأ هثدحب ملع نمك يأ بلص ْنآلْطُب ُمَلْعَي نَمِب ةؤادعفا حصي ال لصف
 ٍَلْبِقْلا يف افلا نْيَدهَتْجُمَك ُهُدِقَتْعَي وأ هب ىدتقي فيكف هل ةالص ال هنأل .هرفك
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 نانثا اهنم رهاطلاو الغم ةثالث يناوألا تناك نأب يأ رِهاطلا َدّدَعت نإف «نيئانإ وأ م6 ره 2

 ٌةحّملا ٌحَّصأْلاَف «نيرحآلا لاح نم ءيش هنظ ىلع بلغي ملو هئانإ ةراهط دقتعاو
 :يناثلاو «ةروصلا هذه يف ثلاثلاب هؤادتقا وهو يأ ٍةَساَجنلِل مامإلا ُءانإ نعت مل ام
 ءامهنم سجنلل لمعتسملا يف ددرتم هنأل «هيبحاص نم دحاوب ءادتقالا زوج ال

 امهتداعإ همزل ًايناث ىدنقا نإف ؛هيلع رصتقا نإ لوألاب ءادنقالا حصي :ثلاثلاو

 ةّبتشا ولف ءروذحملا ءافتنال ءاعطق وب ىَدَنْقا ورع ءانإ َةَراَهَط نط نإف :هابتشالل

 يش ني مو يأ ی ارق ءا رهط لک نط ةع ىلع نسجت اهي ةف
 يأ ٌحّصألا يِفَق ءًالثم حبصلاب نیئدتبم يأ ټَالَص يف لك ماو «ةعبرألا لاوحأ نم

 قح يف ةساجنلا تنيعت مهمعزب نأل ءاشعلا نودي ءاهلبق ةلأسملا يف قباسلا

 دنع رصعلاو رهظلا اذكو «هل تحص حبصلا نأل َبِرْغَمْلا دي اَهَماَمِإ الإ ءاهمامإ

 ةرابعلاو «برغملا مامإ قح يف ةساجنلا هذه تسنيعتف «همعزب رهطتم وهو اهتمئأ
 مهنم دحاو لك نأ :يناثلاو ارا هيف نوما ناك ام ديعي مهنم ًالُك نأ ةلماشلا

 .اهيف ًامومأم ناك يلا عبرألا ديعي

 ٍدْصَمْلا يف ٌةَحّملا ٌحّصألاَف دفا وأ ۀجرَف سَم يحب يعفاش ىدا ولو
 ءدصفلا نود سملا يف هداقتعا يف ثدحم هنأل ءيََِقمْلا ةي اراعا ّسَمْلا نود
 دنع عو ى و هين نةم ةن او ن نأل ع او
 هبئان وأ رمألا يلو ّمَأ اذإ :يعفارلا هتسحتساو يميلحلاو يندرألا لاقو «هب ع وطقم
 سيلو ًايماع مأ ناك ًالاع هفلح هتالص تحص اهبوحو ىري مومأملاو ةلمسبلا كرف
 تو وهم ودق لا قف يأ تقم ودق حصت لَو «"ةنتفلا نم هيف امل ةقرافملا هل

 :ةَلبقْلا لأ ْنِم ماد اَم ماّمإلا فْلَخ حص موُماَمْلا َةَألَص :ثحبَم )1١(
 فلاح نإو هقح يف يعرش مكحب اسبلتم ماد ام ةحيحص ةعامدلا يف مامإلا ةالص @

>> 



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 عماجلا سيلف ؛سكعلا وأ ءايعفاش مومأملاو ايفنح مامإلا نوكي نأك «مومأملا ىتبتم

 .ةيعرشلا هتقيرطو يدبعتلا فصولاب ةالصلا ءانب ضقني ام امهنيب ةالصلا رمأ نم

 دصقب يعرشلا مكحلاب ديقتلا فلكملا لعف يف لصألا نأل ؛يدتقملا ةينل رابتعا الو
 مكحلاب مزتلم - مومأملاو مامإلا يأ - امهنم لكو .ةبرقلا ليبس ىلع ةدابعلا
 .ديلقتلا يف هتيعجرم راستعاب وأ ةيعرشلا هتلدأ نم هنظ ىلع بلغ يذلا يعرشلا

 لصفلا الو ؛ءوضولا ضقن يف هتقالعو سملا يف امهفالتحا رابتعا دري ال اذه

 امثإو ,رظانلا ةين رابتعاب لباقملا لعف ىلإ رظني الف .ةيفالخلا لئاسملا نم امهريغو

 يف هداهتجا هعسو ام ىلع هقح يف هللا مكحب ديقتم هنأ رابتعاب هلعف ىلإ رظني
 ةيعرشلا ماكحألا ةيلمعلا انتارابتعا ف لصألا نأل ءاهيف هدلق نم داهتجا وأ ةلأسملا

 .ةيفالنلا رومألا نم اندنع ىنبتملا ال ءاهقئارطو

 يدوي مامإلاو ةدتف ال هنأل ءديعب اذهف «ةئتفلا فوح مامإلا قرافي ال مومأملا نأ امأ ©

 ال ام ةالصلا يف ثدحأ اذإ هنأ امأ ؛يهقفلا هانبتم قفو اهناكر أو اهطورشب ةالصلا

 وأ ءًاثالث رهظلا ىلص هنأ وأ ,دوحس وأ عوكر ريغ نم اهالص نأك ءاهيف فرعي
 ال ةلطاب هعم نمو هتالص نإف «دجسي ال وأ عكر ي ال هنأ وأ «ةلبقلا ريغ ىلإ هحتا هنأ

 ال هتقيرطب يلصي ره امنإو ءاهمدع وأ ةقرافم عوضوم عوضوملا سيلف .ةلاحم

 . كلذ نم ربكأ ةنتف يأف كي دمحم لوسرلا انديس يدهب
 ناك وهو ةمألا هاضرت يذلا مامإلا ىلع ةاغبلا نم وأ ابلغتم مامإلا ناك اذإ امأ @

 «ةالصلا ةمامإ يف سانلا ىلع هيلوي نمو وه رظني بلغتملا نإف «ةعيبلاب اهرمأ يلو

 نم يراسل جرخأ .هتءاسإ يف هنوكراشي ال ءاسأ نإو «ةيعرللف نسحأ نإف

 كن :َلاَقَق ٌروُصْحَم وهو هه نافع نب َناَمْثُع ىلع لحد أ ؛يِدَع ن هلل اديب

 Hh :لاَقَف .حُوَحقو و ما انب يصبو «ىر ام كلب لرو قاع ما نإ

 ْبِيمْحاَف اوُؤاَسأ اذِإَو ؛ْمُهَعَم نخاف اسلا نس اذ اذ «سانلا لمعي ام سخا

 .(١۹٠)ثيدحلا :عدتبملاو نوتفملا ةمامإ :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .ْمُهتَاَسِإ

 ٌءارَمُأ َكِبْلَع ناك اإ تنأ فيك یا لوسر يل لاق :لاق رذ يبأ نع ©

 امن :ْتْلُق :لاَق [ اهو ْنَع الملا نوبي وأ ؟ اهيو نع ٌةالّصلا نورو
 [ ةلِفاَ كَل اهن لمف ْمُهَعَم اهر ذآ نإف ءاَهقَول ةالّصلا لص ] :لاق ؟ يِنَرُمأَت
 )1٤۸/۲۳۸(. ثيدحلا :ةالصلا ريخأت ةيهارك باب :دحاسملا بياتك :حيحصلا ين ملسم هاور

 .(175) ثيدحلا :عماللا ف يذمرتلاو )47١(. ثيدحلا :ننسلا يف دواد وبأو

>> 



 4 ةَعاَمَجْلا الم بايك

5 

 دجي مل نس اذكو يأ ممي ٍميِقُمَك ٌةَداَغإ زل نب لَو «عامجإ اذهو هريغل عبات

 ةءارقلا مومأملا نع لمحتي نأ ددصي هنأل ديِدَجْلا يف يَمأب ئراق الو أ ءابارت الو ءام

 نود ِةّيرّسلا يف حصي ٌميدقلاو «لّمحتلا لهأ نم سس يملا ءاعكار هكردأ ول
 ءاوس اقلطم فالخلا ُدرط ٌحيحصلاو ةّيرسلا يف ارقي ٌمومأملا نأ ىلع ءانب «ةّيرهجلا

 َنِم ٍةَديدلشت وأ مفْرَحب لحب ْنَم يملا يعي وُو «لهج وأ ءادتبالا يف هلاحب ملع
 وَ ءيمألا نم يأ ءةنيَو ؛ىلوألا قيرطب اهنسحي ال نم ىلع كلذي هبنو ءةَحتافلا

 يأ افرح لد ؛غقلَأَو ه ٍهِعِضوُم ريغ يف ْمِغْدُي «ةددشملا قرف تانغلا ءاتلاب يأ

 لاق «بوضغملا غيغ لوقيف نيغلاب ءارلا وأ ميقتنملا لوقيف ءاشب نيسك يف رحب

 : يح ويش ضعب يدشنأ نايبلا بحاص

 ثاكرُت ين يل لاق هيما نع هنا س غفر

 تالار تاكا نيا ُحَتَق اغلا هغ سب تقف

 يغب مكي ؛ لوكس اهنا ] : هللا لوسر لاق :لاق تماّصلا نب ةدابع نعو @

 [ اير الصلال ءاهتقو بهذي ىح اهيو الملا نع ُءبْسأ مهلت ءار
 يف دواد وبأ هور [ تشي ن مع 1 :َلاَق ؟ ْمُهَعَم یلص هللا لوس اي :ٌلْحَر لاقف

 ٌلَمْخاَو ءاَهِتاَِيوِل ةالّصلا لص ] :ه دوعسم نبا ظفل يلو .(475)ثيدحلا :نتسلا

 قو .نسح هدانسإو (۳۲) ثيدحلا :ننسلا يف دواد وأ هاور [ةحْبُس مهم َكتالَص

 :نتسلا يف دواد وبأ هاور [ َةَليقلا اوُلَص ام ْمُهَعَم الصف ] :صاقو نب ةصيبق ثيدح
 . (155) ثيدحلا

 َنوُلَصُي ؛مارفأ فو وأ مارف يناَيَس ] :لاف كي بلا نع هه ةريره يبأ نع @

 يل نابح نبا هاور [ ْمُكَلَو مهي اوُصَقَن نار مملو مكلف اومن نف تاللا
 ثيدحلا :ارصقم ناك نإو همامإ ةالصب ءادتقالا نم ءرملا ىلع بج امع رابحأ ركذ :ناسحإلا

 نب نمحرلادبع هيفو )1۹٤(. ثيدحلا :مامإلا متب مل اذإ باب :يراحبلا حيحص يلو .(5717)

 . حتفلا يف رجح نبا هلاق .هل دهشي نابح نبا ثيدح نکلو ؛لاقم هيفو رانيد نب هلل ادبع

 ةلبقلا لهأ نم ماد ام مامإلا ءارو حصت مرمأملا ةالص نإف «ېدقت ام ىلع ءادب

 ةضتفو ةتعدب مامإلا ىلعو مومأملل ةحيحص ةالصلاف ءانوتفم وأ ًاعدتبم ناك نإو

 . ملعأ هللاو



 َةَعاَمَجْلا والم باك ۲

 يمألا ءادتقا يأ هلثمب حِصتو «ساطلاو سأكلا دارأو «سادرم همسا نأ دارأو

 ,ءاَقأَفلاَو ماتمتلاب ُةَرْكَتَو «هيلإ ةرورض ال ذإ رظن هيفو ناصقنلا يف امهئاوتسال هلثع

 دملابو نيترمهب ُءافأفلاو الا ُرُرْكُي ْنَم ماتمتلاو ءاهنم سيل ام ةملكلاىلع امهتدايزل

 ءاه عفرك بارعإلا يف أطحخ هنأل ىنعملا ريغي ال يذلا ي أ ءنجأللاو باما ُرّرَكي ر رم

 ملعتلا نك نق ةام لأ رس وأ مب تنقل یف رک اف فا م 3

 يف ناك نف دِمْلَعَت ناَكْمإ ْنَمَر ضْمَي ْمَل وَ ناس َرَجَع ناف «نآرقب سيل هنأل

 ءاهريغ يف ناك نإو يأ ءألإَو «ةصاحح هسفن يف هتالص حصتف يأ يمك ٍةَحَئاَفْلا

 .ءادتقالا عنمب الف ةالصلا لطبي ال ةروسلا كرت نأل هب ُةَوُدَقْلاَو ةتالص حص

 لحرلا ةودق عانتما امأ ,ىقتخ الو ٍةأرماب ىتنخ الو لُجَر ٌةَودُق حصن الو

 اراب یتا ةودق عانتما امأو «مهدعب ْنَمُه ٍةَعبسلا | ءاهقفلا 0

 یشن نوكي ن نأ زاوجلف ىشنخلاب لجرلا ةودق عانتما امأو ءًالجر نوكي نأ

 7 ةأرما مامإلاو الحر مومأملا نوكي نأ زاوجلف ىثنخلاب ا ودق عام 7

 يبصلا نأل ءىلْوَأ ناكل لجر لدب ركذ هلوقب ربع ولو «لكشملاىثتخلاب دارملا نأى فخي

 ٍةَوُستلا ُءادتقا زوجيو «غلابلاب صتخم لحرلا ظفلو ؛مألا يف هيلع صن غلابلاك اذه ف

 .2"' ”ءاهقفلا رثك رثكأ نع يطرقلا هلقنو «كلام افالخ اقافتا ىثنخلاب

 ىتأ هنأل ؛ُءاضقلا هيلع بحي ال يذلا يأ ؛ِمُمَيَمْلاب ىضوتملل ,ةودقلا ٌحِصتَو

 ِيِعاَقْلاب مِئاَقِْلَو ىاضقلا نع َةَنيْعُم اهنأل فلا ٍحِساَمِبَو «لدبب هتراهط نع
 و مع 7

 دعاقلاو مئاقلا نم لك ُءادقا حصي يأ عجطصُمل او "هيلع قفتم عابتالل

 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو تسلق :تسلق ق .٤٣٣ضص ۱ ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا )11

 ةارماب لجر ماب ل باب :ةالصلا

 هيف يفوت يذلا ِهيضَرَم يف رم لو يبلا نإ ] :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (515)

 - نيل ن جرحه ةف هيض ني َدَحَو 4 يبا لم ٤ «سائلاب ّيَلصُي ن نأ رک ابأ

 بهذ ركب وپ آر لَم «يائلاب يّلَصُي رك ربأو رهظلا ٍةالصِ - “اعلا امدح

 ىلإ سلاف وبي ىَلِإ يناس :لاق رأي ال ناب و بلا لإ امرا یال

>> 



 ۳١ ٍةَعاَمَجْلا الص بايك

 أ يبّصلاب ٌَرْحْلا ْغِلاَبْلا يأ ءِلِماَكْلِلَو .دعاقلاب مئاقلا ىلع سايقلاب عجطضملاب

 تس نبا وهو هِي هللا لوسر دهع ىلع هموق ٌمْوَي ناك ةملس نب ورمع نأل ریمل
 هض ةريره يبأ ثيدح نم نسح دانسإب رازبلا یورو «"'يراخبلا هاور عبس وأ

 اذإَو مکر ناک ْنِإَو ْمُكْؤرْفَأ مُكُمْؤيلَف مكرفاس اذ ! ] : هللا لوسر لاق :لاق

 ةر یا رر نما قلو يتلا وغ يوري هل ال لاق ع[ كتم َُهَف مکا

 نع نابأ نب ب مكحلا ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا لئاضف يو 015 ©دانسإلا اذهب

 رهش يف انب اورق تاكلا نم ةاّييصلا دعا انك و :ةمئاع: كلاق لاف ةمركع

 ٍلِماَكْلا ُءادقا حصي يأ بعلو [ جناتكشحلاو هللا ُمُهَل لمع َناَضَمَر

 الصب سا لاو د ينا الصب مئات رهو يلصُي ركب وبأ لمح :لاق کپ يبأ بح
 هاور .ةبتع نب هلل ادبع نب هلل اديبع ةياور نم صنلا اذه [ ْدِعاَم لي لاَ ركب يبأ

 ةشئاع نع ةورع ةياور نمو (1۸۷) ثيدحلا :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 «تنأ امك نأ هلل راشأف ءرحأتسإ ركب وُبأ ُهآَر امل ] :ةورع لاق اهنع هللا يضر

 لوُسر الصب يطب کیوبا اكد يحى ركب يبأ انج ديو هلا ل 0

 :حيحصلا يف ملسمو .(187) ثيدحلا :[ ركب يبأ الصب e سانا ب هللا

 . (418/90) ثيدحلا :مامإلا ا باب :ةالصلا باتك

 «نآرَقْلا مهني مع ابكر انْيَلَع رمي ناك :لاق ؛يِيرَحْلا ةَمَلَس نب ورع هد

 را :َلاَقف يي ءا [انآرق مك رثكأ مکمویل ] :َلاَفق تي يلا يبأ ىَتأف

 أنأو مهمو تكف ءانآرق محرک ا تنحف اورظنف ؛[ انآرق ہک رکا ْمكَسْريِل] :َلاَق دي

 :ةكمم يبنلا ماقم باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .َنْيِنِس يِناَمُث نبا

 :ننسلا يق دواد وبأو .[ نيم عبس وأ تيم نبا أنو ] :هيفو (4707) ثيدحلا
 نأ لبق مالعغلا ةمامإ باب :نئسلا يف يئاسنلاو .(858) ثيدحلا :ةالصلا باتك

 . هل ظفللاو ٠۸ص ۲ ج :ملتحي

 E E SE هنو را راج اور :يمثيفلا رجح نبا لاق (114)

 ا ُنوُكَيَف ] :ظفلب هاكح ۲١« هرص سماخلا ءرحلا يفو .ةمامإلا باب :34ص

 ةرعأ مل نم هيفو رازبلا هاور :لاقو [ مكرم رهف ] لدب
 :لضفأ ةعامجلاب اهنأ معز نم باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )١١١(

>> 



Akَةَعاَمَجْلا الص باتك  

 ُريِيعَبْلَو ىّمْعَألاَو «"' اضيأ يراخبلا هاور اَهُدْنَع اًهُمْوَي ناك ةشئاع نأل ءِدْبَعْلا

 ُباشحا ريصبلا يقو عوشخلا ىمعألا يف نأل ؛هريغو ّمألا يف يأ ,صنلا ىّلَع ٌءاَوَس

 لوألا ىنعملل ةاعارم ىلوأ ىمعألا نأ هجو يفو ءةحصلل طرش يه ىلا ةساجنلا
 3 ت ند ع 6 2 ي ي 8 مّ مج e مل

 ؛سِلسسلاب ميلّسلا ٍةَوُدَق ةّحِص حَصألاو ؛يوق رهو يناثلل لوا ٌريصبلا لأ رخآ حور

 نمو راجحألاب ىجنتسا نم اعطق زوجي امك قري ملا ريغ َةَضاَحَتْسُمْلاِ رِهاطلاَو

 امهتالصو «ةساجنلا اهلهحل حصي ال :يناثلاو ءاهنع وفعم ةساحن هندب وأ هبوث ىلع

 حصألا نأل ءاهب ءادتقالا حصي الف ةريحتملا امأو ؛ةرورضلل امهسفن يف ةحيحص

 .اهيلع ءاضقلا باوحج و

 باتك يف ةضورلا يف ,حيحصلا ىلع اهلثم فلخ ةريحتملا ةالص حصت ال :ٌعْرف

 .ضيحلا

 يأ ءايِفْحَم وأ :ليق ءيمذك يأ ءًاِلْغُم ارفاك ْوَأ ءةأرما ُهُماَمِإ ناب ولو

 كرب ٌرُصَقُم وهف «ةرامأ نلعملا رفكلاو ةثرنألا ىلع نأل ءةداعإلا ٍتّبَجَو «قيدنزك
 ذإ ةّيِفَح ٍةَساَجَن اَذَو ءابنُج آل صْقن نيف يفخملا رفكلا يف امأو ءامهنع ثحبلا
 نإف «هباب يف يتأيسف ءاهيف امأ «ةعمجلا ريغ يف اذهو ءريصقت الف امهيلع ةرامأ ال

 ٌحَصَأْلا :ْتْلُق .اهّمدع ححصف قيقحنلا يف فلاحو «ةداعإلا ُبجيف ًةرهاظ تناك

 بحت ملغ هاو يِلعُمَك انه رفكلا ّيِفَحُم نإ :ٍروُهْنُجْلا ُلْرَقَو ٌصوُصِنَمْلا

 نموملا فالخب ةالصلا لهأ نم سيل هنأل ءرفكلاب هصقنل هب متوملا ةالص ةداعإ

 .قيقدلا نم ذحتي كعكلا نم عون جئابكشخلاو .(4714) رثألا

 :هظفلو .هلصوي مو :ىلوم او دبعلا ةمامإ باب :ناذألا باتك:حيحصلا يف يرابلا هاور (511)

 :حرشلا يف رجح نبا لاق ع فَمَا يِف ٌثاوكذ اَهُدْبَع اَهُموَي ةَشِئاَع تاكو
 نأ :ةكيلم يبأ نبا نع بويأ قيرط نم (طوطخم) فحاصملا باتك يف دواد وبأ هلصو

 نع هدنسب ةبيش يبأ نبا هلصوو .فَحْمُمْلا يف ناوكذ هال اهرب ناك ةَشِئاَع

 .هإ .رفَحْصُمْلا يف َناَضَمَر يف اوي ناَكَف ريد ْنَع اَ ااغ تقع الأ :ةشئاع
 . (0774) رثألاو (ه075) رثألا :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يتهيبلا هدنسأو



 ور ِةَعاَمَجْلا الص باك

 .بج ال ءاضقلا نأ ًاليلد ىوقألاف كلذ عمو :ةضورلا يف لاق ءثدحما

 هنأ :يناثلاو «صقتلا احبار اي ناب اذإ ديعيف يأ حَصألا يف ةرَمْلاَك يملا

 قيَمَألا فالخب هقح يق ًاصقن سيل ثدحلا نأ :لوألاىلع قرفلاو ءابنج ناب ول امك

 هَل ءاهئانثأ يف وأ اهنم غارفلا دعب يأ الجر ناب ءهنظ يف يأ ,ىتنخب یدتفا وو

 مزاج ُرْيَغ ةو هب ءاددقالا نم ًاعونمم ناك هنأل ِرَهْظَألا يف ُءاَضَقْلا طقس

 .ًالجر هنوك رهظ هنأل طقسي :يناثلاو

 ظفاحي ال نأ هنم فاخي هنأل ؛قسافلا نم ةمامإلاب يأ «قساقْلا َنِم ىَلْوأ ُلْدَعْلاَو

 ةحتافلا ريغ نآرقلا نم ظفحي ال يذلا وهو يأ ,ةقفألا نأ ٌمّصَأِلاَو ءطورشلا ىلع
 ةالصلا ةجاح نأل ؛هقفلا ليلق وهو هلك نآرقلا أرقي يذلا وهو يأ لرقألا َنِم ىلْوَأ

 ْمُهَقَسَأَو ] :كَي هلوقل ىلْوَأ أرقألا نأ :ينافلاو «هيلع صن ام اذهو ءمهأ هقفلا ىلإ

 عم نوهقفتي اوناك لوألا ردصلا نأ باوجلاو بلسم هاور [ ْمُهُوَرأ ِةَماَمإلا

 ىلا هقفألا نأ حصألاو يأ عَرْوألاَو يقف وهو الإ ئراق ًابلاغ دجوي الف ةءارقلا
 ٌمدَُم عررألا أ :يناثلاو «مهأ هقفلا ىلإ ةالصلا ةحاح نأ نم هانمدق امل عروألا نم

 .ةدابعلاب ٌراهتشالاو تاهبشلا ٌياانتجا عَرَولا حو هللا ىلع مركأ هنأل

 َمْوَقلا ُمْوَي ] :ي هلوفل بيلا ألا ىَلع أرفألاو ُهَقفألا مدو
 ارس ةئسسلا يف اوُناَك نإ ةنسلاب ب ماعا هَ ٍةءاَرِقْلا يف اوناک نف وللا بانك

 ال ًاوناك اذ ] :هلَع هللا لوسر لاق :لاق بط يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا 9 (10

 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور عرف ٍةَماَمإلب ْمُهفَح حسو ٌيُهُدَحَأ موي

 :نئسملا يف يئاسنلاو .(177/785) ثيدحلا :ةمامإلاب قحأ نم باب :دجاسملا

 .۷۷ص ؟ ج :هيف مه عضرم يف مرقلا عامتجا باب

 «نآرقلل ظفاسملا هنأ نم ةرحأتملا روصعلا يق يف عاش امب ئراقلا ظفل لمعتسي :تلق ©

 ظفاحلا وه ةباحصلا رصع يف ئراقلا نأ يل ودبي يذلاو ءاظفح رثكألا وه ارقألار

 اذملو ؛هيهاونو هرماوأ قسن يل لاحلا ريبدتب ريصبلا هراكفأو هماكحأب ماعلا نآرقلل

 .ملعأ هلل او «(ئرقملا) ف ريمع نب بعصم ىلع قلطي ناك



 َةَعاَمَجْلا ٍةلّص بانك ا

 الرو ماي ] ظفل ينو [ ًاملس مهم اوس ٍةرجهْلا يف اوئاك نإ ةر ممد
 وإ ويترکت ىلع و يف دب لو يطل يف لحل لَا نت
 ا نأ ثريَوُحلا ٍنْب كلام ثيدحل يبيبستلا ىلع ّنَسألا ميِد :ُديَِجْلاَو لسم

 |[: ربك ْكتؤيلو ْئدَحُأ ْمُكَل ندري الملا تتضح اذ ] :لاق يو هللا َلوْسَر
 ةبيش يبأ نبا هاور اشير اومد ] لسرملا ثيدحلل هسكع ميدقلاو "هيلع قفتم
 دارملاو ءةحرخيشلا ال مالسإلا يف لصاحلا وه هيلإ راشملا نسلاو «" ””حيحص جانسإب
 ةرجفلا ةفئاطو فنصملا ركذي ملو ِ؛َاَمُكلا بسنك هريغ اذكو «شيرق بسن بسلا
 «ةروكذملا تافصلا يف يأ يوتا نإف «ديدجلا يف بسنلاو نسلا ىلع ةمدقم يهر

 ءاَهِوْجَنَو ٍةَعنّصلا بيِطَو .تؤّصلا نسخو ,حاسوألا نع ي ندا بولا : ةَفاَظنبَ

 دقو «عمجلا ةرثكو «بولقلا ةلامتسا ىلإ يضفت اهنأل ؛لئاضفلا نم اههبشي ا يأ

 ٌقِحَتْسُمَو عرف ًأ كلذ لك يف ايوتسا نإف ؛توصلا نسح دعب ةروصلا نسح
 تدحو اذإ يأ ,ىَلوأ «ةراحإلاك يأ يوخن وأ «نيعلا كلم يأ لوب ٍةَعْفنَمْلا

 نإف «[ ِهِناَطْلُس يف َلْْرل ُلُخّرلا سوي الو ] فلاسلا ثيدحلل ةمامإلا طورش هيف
 ىَلَع .ديسلا مدير كلم يف فرصت هنأل ميداقتلا ُهَلَق ءمدقتلل يأ الها نک مل

 هنأل بتاكملا كلم يف يأ ءِهكْلِم يف ِهبتاكُم آل هل رادلاو دبعلا نأل ,نكاّسلا ٍهِدْبَع
 :يناشلاو ؛عفانملل قحتسملا هنأل «ي ِرْكْمْلا ىَلَع ي رتكملا ُميِدْقَت حصألاو كلاما

 هاور [ هذا الا

 ؟9.) ثيدحلا :ةمامإلاب قحأ نم باب :دجاسملا باتك :حيحصلا ي ملسم هاور (114)
 ثيدح :لاقو )۲٠١(« ثيدحلا :ةالصلا باويأ :عماجلا ف يذمرتلاو .(071 ١551و

 ثيدحلا :ٌنْدَوُم رفّسلا يف نذوْيِل باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (115) " 8 2 ص نج
 . ve ثيدحلا :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1۲۸)

 الو شرف ن أوم ] :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ةمثح يبأ نب , لهس نع ثيدحلا 0
 .[ شر ريغ نِي نیلا ة هر يشرف ن ءاهوُرحَو الو اشير اوُمدَكو ءاَهوُمْلعَ
 لضف ف ركذ ام باب :لئاضفلا باتك : ؛فنصملا باتكلا يف ةييش يبأ نبا هجرخأ
 . ٥۰٤ص اج نم )۳۲۳۷٣۹( صنلا :شیرف



 e ٍةَعاَمجْلا الص أباك

 عزونو «ينايورلا ةياور ىلإ يعفارلا هبسن هجولا اذهو «ةبقرلل قحتسملا هنأل ؛يركملا

 هقاقحتساو ةبقرلا هكلمل ٍريِعَتْسُمْلاَلَع ُريِعُمْلاَو «هبتك يف دجوي مل هنإ :ليقو «هيف

 َّلَحَم يف يِلاَوْلاَو «لاحلا يف هل ىنكسلا نأل ؛ريعتسملا :يناثلاو «ةعفنملا يف عوحرلا

 نم هقوف نم ىلع يلاولاب هيو «فلاسلا ثيدحلل ِكِاَمْلاَو ِهَقفأْلا نم ىّلوأ هيلو
 .ىلغألاف ىّلعَألا ُمَدَقُيَو ةفيلخو مكاحو ناطلس

 ءاوس هريغو وهو «هيف نيذأتلاو ةمامإلاب ّقَحَأ نوكي ال دجسملا يناب :ٌّعُرف

 ۰ .ةفينح يبأل قالت

 ول امك ءِديولجْلا يف تلعب مَن ثول يفقوَمْلا يف ِِاَمِ لَ مْ آل :لنصف
 ُهَدْحَو فصلا فلخ فقو ول امك«ةهاركلا عم لطبت ال :ميدقلاو «لاعفألا يف مدقت

 رت الو ؛هراسي ىلع فقو ول ام هبشأف فقوملا يف ةفلاحملا الإ كلذ يف سيل هنألف

 ُراَبيغالاَو ءبدألل ًالامعتسا اليل فلت ْبَدْنْيَو هركي معن ءاعطق يأ ُهَتاَواَسُم

 دنع هسأر مدقتيف لوطأ نوكي دق مومأملا نإف «ةاواسملاو ميدقتلا يف يأ هِبِقَعْلاِ

 . وِِقَعْلب رابتعالا عقو كلذلف لوط نوكت دق عباصألاو مدقلاو دوجسلا
 ًامئان وأ «ةيلإلا وهو دوعقلا لحم مدقتلاب رابتعالاف ًادعاق يلصي ناك ول :ّعْرَ

 ۰ .بنَجْلاب رابتعالاف

 ؛عيمجلل لابقتسالا لصحيل ِِةَبْعَكْلا َلْوَح ماَرَحْلا ٍدِجْسسَمْلا يف َنوُريِدَكْسَيَر

 هب رهظي ال هنأل حّصألا يف ماَمإلا ٍةَهج ريع يف ٍةَبْعَكلا ىلإ برق ةناوك رضي الر

 ةهج نم اهيلإ برقأ ناك ول امأ ءرضي :يناثلاو ءروهمدملا عطق اذهبو «ةركنم ةفلاخ
 .افلس دقو ميدقلاو ديدجلا نيلوقلا ىلع هنإف «مامإلا

 نأ رهاظلاف ءلثم دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلا سفن يف ٌمامإلا ىّلَص ْوَل :ٌعْرَ
 يماشلا نكرلا نيب ام وهو نكر لا عم نكرلا ييحان نم هندب اهاذاح ام مامإلا ةهج

 .يناميلاو

 ىلإ برقأ ٌمومأملا ناك نأب يأ ءاًمُهاتهج َتَقَلَتْخاَو ِةَبْعَكْلا يف افق ْوَل اذكو



Akةَعاَمَجْلا ٍةالص باك  

 هنأ حصألاف «ديدحلا ىلع اتعرف «هيلإ جوت ام ىلإ مامألا نم هيلإ هجوت يذلا رادحلا

 تدحتا ول امك رضي :يناثلاو «ةفاسملا توافت نم مظعأ ةهجلا فالتحا نأل «رضي ال

 ةا
 3 ةو

 مَرخأ ٌرخآ َرَصَح نإف "بص وأ ناک ًالجر يأ ِهِنيِحَي ْنَع ٌرَكذلا فق
 اير ا اميقاح ناك نإ يأ ُماَمإلا ُمُدََي مث ؛ 0 م وراس

 اَمُمرخََت يأ وهو ءاعساو امهفلخ ناك نإ يأ ؛ناَرْخَأعَي وأ هةنسسلا ليصحتل
 يف يناثلا قحل اذإ امأ «مايقلا يف اذهو «هناكم نم لقتني الف ٌعوبتم ّمامإلا نأل نَصْفَأ

 (...مَدَقتي َمن) هلوقب فنصملا هو ءاوموقيىتح رأت الو مدقتالف دوجسلاوأ دهشتلا

 ٌَرَضَح ولو يناثلا مومأملا مارحإ دعب الإ انوكي ال رخأتلاو مدقتلا نأ ىلع «هرحخآ ىلإ

 . "عايل لح اف ّيِبَصَو ْلُجَر أ نالُجَر
 .ُةاَقتتكا ًءارصب ٌةارع اوناك ول :ٌحْرَ

 ةوسنلا اذكو «مامإلا فلخ ضقت ةدحارلا نإف يأ ٌةَوْسِب وأ ٌةأرَمأ اذكو

 لل ئبللا ماف ؛ةَئوُمِيَم يتلا دنع تب) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (۱۲۱)

 يراخبلا هاور هِي ْنَع يِتماَقأَف يس "ا حاف راسي ْنَع تقف ؛لْيلا ني يص
 )١۳۸(. ثيدحلا :ءوضولا يف فيفحختلا باب :ءوضولا باتك :حيحصلا يف

 يدي ذخأف وِراَسُي ْنَع تقف فق ي يبا ماق) :لاق هه هلل ادبع نب رباج ثيدحل (177

 ا هي للا لوس راس نع مام رص راج اح م يني نع يراد يڪ

 :قئاقرلاو دهزلا باتك :حيحصلا ين ملسم هاور (ُهُفْلَخ انما ىتح ًاعيِمج ايدي

 باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاورو .ليرط ثيدح ضعب وهو )۳٠٠١( ثيدحلا
 . (3574) ثيدحلا :اقيض بوثلا ناك اذإ باب :ةالصلا

 ةن لكأف ةتعنص ماعطإ يل ا لوسَر تعد ةكيلم ُهَنَدَح ّنأ) سنأ نب كلام ثيدحل (717)

 ام لوط نیم دوما ف ال ريح ىلإ تق سنا لاق [ مك يَلصأَ ومف ] :لاق مث

 ُروُحَمْلاَو هارو ميلو انآ تفَفَصَو دي هللا لور هلع ما ءءاّمب ُهتْحضَنف سب

 :حيحصلا يف ملسم هاور فرصا م نير خو للا ُلوُسَر انَل ىلصف .انارو ني
 . (AT ثيدحلا :دحاسملا باتك



 ف ٍةَعاَمَجْلا ٍةَالَص بات

 هركذ امك ُلاَجّرلا ُهَقْلَخ فقيل «ثانإلاو روكذلا نم ددع عمتحا نإف "اض

 هاور [ ْمُهَنوَُي نيل مك ىهتلاو مالخألا اروا كنم ينيلتل 1 : ب هلوقل فنصلا
 نود مهنأل تاَيِبصلا مث ءالقعلا نوغلابلا ىهنلاو مالحألا رلوأو "لسم

 وأ لضفأ لاجرلا ناك اذإ اذهو :هكاردتسا يف يمرادلا لاق ءةليضفلا يف لاجرلا

 ©" قهيبلا يف هيف ثيدحل 0 ٌمُثءاومدق لضفأنايبصلا ناك نإف «اوواست

 , "ی رتس طو َنُهتماَمإ فق «ءاسنلاىلع نمدقتي ىئانخلاو

 انقل ُةَفِئاَعَو هي يلا بْنَح ىلإ تْيلص) :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (174)

 فقوم باب :ننسلا يف يئاسنلا هاور (ُهَعَم يلَصأ لي يبا ۽ بنج ىلإ انو ءاَنْعَم ينصت

 .٦۸ضص ۲ ج :ةأرماو يبص هعم ناك اذإ مامإلا

 مل ىف تيكا خشب ا لوشن ناک : لف موسس يبأ نع ثيدحلا @ 0307

 من ىَهنلاَو مالخألا رو مكن ينل ؛مكبولف فلت اوفلتخت ال :لوقبر
 باب :ةالصلا بانك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ْمُهنوْلَي يللا مَ ؛مُهَنولُي َنيِذْلا

 يلي نم ؛نئسلا يف يئاسنلاو )4177/١77(. ثيدحلا :اهتماقإو فوفصلا ةيوست

 . ۸۷ص ۲ ج :هيلي يذلا مث مامإلا

 ٌناّصنَألاَو َنوُرحاَهُمْلا لب نأ بي لي هللا لرز ناكر :لاق ؛هنض سنأ نعو @
 .(810/) ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ باتك :نئسلا يف هجام نبا هاور نع اردا

 حيحص ثيدح اذه :لاقو (57/4978١)ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو

 نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يلو .يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع

 . نع اوغفحيل) :هظفلو )٤ ۷۲١( ثيدحلا :ةباحصلا لضف باب :نابح

 ايما عن ءلالا الملا يف هيل اي لك يبا ناک ]:لاق ؛يرعشألا كلام يب أ نع (055)

 نومأي لاحرلا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور [ ٌءاَسنلا م
 ثيدح «لوألاب دارأو .ملعأ هلل او ىوقأ لوألاو :لاقو (2778) ثيدحلا :لاجرلاب

 الصب ْمُكُنَدَحَأ آلآ :يرعشألا كلام وبأ لاق :لاق ؛منغ نب نمحرلادبع نع «دواد يبأ

 ىلص مّن ؛َاَمْلُعْلا مملح فص لاخلا ّفّصَو الملا ماقا :َلاَق كلي بنل
 ثيبدحلا :فصلا نم نايبصلا ماقم باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (مهب

 . )٥۲١۷( ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو .نسح هدانسإو (1۷۷)
 :ةبرتكَملا يف ةر تأ ةَشْئاَع نر :ةيفتحلا ةَطِئاَر نع مزاح يبأ ثيدحل © (179)

<< 



 ٍةَعاَمَجْلا ةَالَص بانك ۳۲۸

 لإَو ةحرف يأ هس َدَجَو انإ فصلا ٌلْخْدَي لب أ در موُمأَمْلا فوُقو ة هرکی

 جرخيلو فصلا ةليضف هل لصحتل زورا ةذِعاسْيَو مارخإلا دغي ًاصخغش ُرْجَ

 فصلا نع هحجرخي الث هلبق بذجلا هل زوجي الو :ةيافكلا يل لاق « ,420"2فالخلا نم
 ا ا ا و ا ع م مح

 ندو تناك اًهنأ ] :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاطع نعو [ اس نهب
 نم وارا نع ّيِنْهُدلا راع ثيدحل مث .[ َنُهْطَسَو موتو اسلا موتو مِنَ
 ةمركع نعو [ اطَسَو تاق نأ هنأ ملم مأ نع ةَرْيجُح اه لاقي هموت
 .[ ّنُهَطَسَو موقق ًءاَسْنلا ُةرَمْلا موت ] :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ءاسسنلا موت ةأرملا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا سلا يف يقهيبلا راثآلا هذه ىور @

 يف ًادنسم ًاديدح هيف انيور دقو :لاقو (547-0404) مقرلا :نهطسو موقتف
 .ةحيحص راثآلا هذه ديناسأو .ىهتنإ .فعض هيفو «ناذألا باب
 لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نع ءاج ام وه «فيعضلا ثيدحلا امأ @

 هور( ر موقت ا يتق الو ةمافإ الو ناذأ ءاّسنلا ىَلَع َسِيل] ل للا
 نب مکحلاب ُةلعأو )١950( ثيدحلا :ناذألا باتك :ىربكلا نئسلا ين يقهيبلا
 .ًادج فيعض وهو «يلْيألا هلل ادبع

7 e (070 فلملا َفْلَخ درمل هلص :ثَحْبَم: 
 ا ادق فعلا تاسع 17 داخ ريم نب ةصبأر ثيدحل @

F1لجرلا باب :ةالصلا باتك ؛نئسلا يف دواد وبأ هاور [ ةالّصلا دهب نأ  
 :ةالصلا باوبأ :عماجلا يف يذمزلاو .(187)ثيدحلا :فصلا فلخ هدحو يلصي
 هدانسإ نأ :هتصالخو :هيف لوقلا فلتخناو .نسح :لاقو (7720) ثيدحلا
 یا انكار .ًاهيبنتو هل ًارْجَر ةداعإلاب ُهَرَمَأ ةنأكو :تلق .حيحص
 فصلا فلح درفتملا لاح ةحلاعم ةيفيك يف روديف «ةلأسملا يف دوجوملا فالخلا امأ ©

 را :ىربكلا ننسلا يل يقهيبلا هاور فيعض ثيدح هيفو .هسفن
 اّ : CT :َلاق ةَصباَو
 ٍدِعَأ َكَمَم ْماَقَف ًالُجَر كيل تْرَرَح وأ ّفّصلا ىلإ تْلَصَو الأ ىلا
 هاورو :يقهيبلا 0 .فيعض وهو ليعامسإ نب يرسلا هب درفت :لاقو .[ ةالّصلا
 هللإ جيف ادحأ ذج ملف لر َءاح ذإ ) و يتلا لاق ؛ليسارملا يف دواد وبأ
 ةن عطقنم هدانسإو [ ٍجِلَمحُمْلا رح ٌمظْع ْمظْطَأ اَمَه عم مق فصلا ني ًالْجَر

>> 



 ۳4 َةَعاَمَجْلا الص باك

 ا هن ل فالو رج ا را قف لاو فضلا قال

 ام قبب مث عادا ,مامإلا ء تالاقيناب «مومأملا ملع يأ ُهُمَلِع طرشي

 كدر قا و فنعم فر ا :لاقف ملعلا هب ْلُصْحَي حي

 ْتَْلاَحَو َدَفاَمَمْلا ِتَدْعَب نان ًءاَديقالا حص جم اَمُهَعَمَج اذإَو «مامإلا عم لص

 اناك لَو «حصألا ىلع دجسمك ةذفانتملا ةقصالتملا دجاسملا 10 ١ ل

 اذهو يدرواملا هلاق امك طلغ رهو 0 دقو هانركذ امل ايرث داملا ل

 لق نإو كلذ نع صقن ام ٌرفَتغُي ال هنأ هرهاظو يزورلا قحسإ يبأل هجولا
 ناّمْص ْوَأ ناصخخش ٌّقَحألِت ولف ءامهوحنو نيعارذ رافتغا هنع راكذتسالا يف نكلو

 مامإلاو ريمخألا نيب ال يأ «لّوألاو ريخألا نيب ةرركذملا يأ َةَقاَسَمْلا تربت

 يأ ضْعَبُمْلاَو فقرو « كولَْمْلا ُءاّضَقْلا ءانركذ اميف يأ ءاَوَسَو «حصألا ىلع

 ىلإ ٌجوْمُمْلا ُرْهْنلاَو قوُرْطَمْلا عراشلا رضي لَو ءافقو هضعبو اكلم هضعب يذلا

 سيل كلذ نأل «حيجُصلا ىلَع «نيفصلا نيبو مومأملاو مامإلا نيب لوحي يأ ٍةَحاَبِس

 لاوحآ ىلع عالطإلا نع ةلوليحلا عوقو عراشلا يف ههجوو ءرضي :يناثلاو «لئاحب
 َناَقيِرَطَف تيب وأ ٍةَفصَو نخّصك نعاني يف اناك ْنِإَق ةعباتملا رسعتف مامإلا

 دق | سنأ ثيدحلف ءاهنالطبب سيل) «فصلا فلح درفنملا ةالص ةهاركب هلوق امأ @

 هرزع مدقت دقو [ امسي م ادن مو انأ ل يبا لع تِئلص] :لاق
 . ملعأ هللاو .(08717) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هحرحأو .هناظم ىلإ

 نع هيف رثألا ىقهيبلا دنساف ؛هتالص ديعي نأ لجرلل وو لوسرلا رمأ ريسفت امأ @
 دنا حام لام و فصلا فح يصب للا يف :ميهاربإ نع ةريغملا

 ناكر ةَعاَمَجْلاب رخألا فيض وكي ال يرث (خيشلا) لاق .فيهلضَت ُهَل سيو
 كارت ىلإ ُدوُعَي و هاير هل لصْس ذاغإلاب ا

 . م0159 رثألا :ىربكلا نئسلا نم :ئهتنإ .ملعأ او ةئسلا

 كلذ ىلع داز ام :(؟) ةخسنلا قو .لق نإو كلذ ريغ رفتغي ال هنأ )١(: ةححسنلا ف (##)

 )”(  ةحسنلا يف نود ام انتبثأو .لق نإو



 ةَعاَمَجْلا الص بايك 0

 5 " i 3 2 3 75 5 7 م

 ٍدَحَأ نِم فّص ُلاّصتا بَّجَو ًالاَمِشْوُأ انيمي موُمْأَمْلا ُءانب ناك نإ اَمُهَحّصَ

 ةطبار نم دب الف نيقرفتم امهنوك بجوي ءانبلا فالتحا نأل ,رخآلاب نْيءانبْلا

 .لاصتالا اهب لصحي

 ها
 :يناشلاو ءادحاو ًافص دودعم هنأل حَصألا يف ًافِقاَو ٌعّسِن ل ٌةَجْرُف ٌرْضَ الر مس 1

 فخ ناك إو ,باوصلا وهو افيعض ًاهجو ةضورلا يف هلعجو «هل هجو الو رضي

 نلف نم رك نْيفّصلا َنْيَب نوُكيَأل نأ طرشب ٍةَودَقْلا ُةَحِص ٌحيِحّمملاَف مامإلا ءانب

 حصي ال :يناثلاو «يثرعلا لاصتالا هب لصحي رادقملا اذهب نأل «ًابيرقت يأ عُرْذأ

 نأل راسيلاو نيميلا يف انزوج امتإو «قارتفالا بجوي ءانبلا فالتحا نأل ءءادتقالا

 ُبْرَقْلا لإ طرشي ال :يناثلا ُقيِرَطلاَو «نكمب هيف بكانملا لصاوتب سوسحما لاصتالا

 ىلع فصلا رخآ نيبو هنيب ام دزي مل ام همامإب مومأملا ءادتقا حصيف يأ ءءاَضَفْلاَك

 هئاذحب فقوف يأ ٌذِفاَن باب لاح وأ ُلِئاَح نكي ْمْل نإ قبس امك عارذ ةعمالث

 ام َلاَح ْنِإَف ؛لئاحب سيل ذفانلا نإف «ناك وأ هباوص لاح وأ هلوقو ؛لجر وأ فص

 برقلا دوجول ةحصلا امهدحأ ,ناَهْجَوَ كابشلاك يأ ءًةيؤرلا ال َروُرُمْلا عمي .

 نيعضوم لوأ اذهو «لئاحلا دوجول ؛نالطبلا ةضورلا لصأ يف امهحصأو «ةدهاشملاو

 ام دري الو «ىلاعت هللا ءاش نإ تاقفنلا يف يقاب رخآلاو «حيحصت الب باتكلا يف

 َْتَلَطَب ٌراَدج ْوَأ ءفيعض ىلع عيرفت هنإف «نيتنيبلا ضراعت يف ىواعدلا ف هركذ
 هل او حصا يناثلا قيرطلا :ْتْلُق .ةدهاشملاو قارطتسالا هعنم ِنيَقيِرْطلا قاقتاب

 .ىلوألا يهو :يعفارلا لاق «ةزوارملا ةقيرط ىْوألاو نييقارعلا مظعم هيف عبت ملغ
 وأ ىلوألا ةقيرطلاىلع لاصتالا طرشب امإ يأ ّرَخآ ءانب يف وادق حص اإ

 هل ًاعبت مامإلا نيَو هن ٌراذج َلاَح ْنِإَو قل ْنَم ُءاَدِتْقا حص «ةيناثلا ىلع هنود

 ُهُماَمَِو ولع يف َفَقَو ولو ؛مهيلع همارحإ مدقت طرشي ىتح نيمرمأملاك هعم مهو
 سأر يذاحي ناب يأ هِهِبَدَب ضف هدب ضب ُةاَذاَحُم طش ؛ةْسْكَع وا ؛ِلْفُس يف
 يف ُُماَمِإَو ِتاَوَم يف َفَقَو ْوَلَو «ةماقلا لدّتعع. رابتعالاو «ىلعألا مدق لفسألا



 ۳۳۹ َةَاَمَجْلا ٍةألَص باك

 ءرم ام ىلع عارذ ةئامالث وهو يأ ءبراَقتلا ٌطْرَكتلاَف ء٠ يش لحي مل اإف لجنس

 ؛لصافلا حلا يف لحدي الف ؛ةالصلل بم دجسملا نأل ءدِجْسَمْلا رخآ ْنِم أ ربع

 ْنِإَو «هفقوم نمف مامإلا الإ هيف نكي مل نإف ؛ٌغوبتمل ُهنأل ءفص رخآ نم :َلبِقَر

 ُدوُدْرَمْلا ُباَبْلا اكو ءلاصتالا مدعل عم ٌقَّلْغُم باب هيف وأ ٌرادج لاح

 يافا ةا اد لوا لا باخ هةحو نم نقلا لوم مالا يف كاشلار

 .هجو نم لاصتالا لوصحل ناعنمي ال

 امك هنع يهنللف :يناثلا امأ ُهُسْكَعَو ؛هماَمإ ىَنَع موُمأَمْلا ع افترا ُهَرْكُي :ْتْلُق

 َةَجاَحل لإ ل ينام عرق ا "9کالو دواد وبأ ةحرخأ

 عضوم ىلع فقي نأ بحتسي هنإف ؛ةالصلا لاعفأ نيمومأملا ميلعتك يأ ءُبسَحَتْسسيَف

 2" ”نيحيحصلا يف دعس نب لهس ثيدح يف هل هللا لوسر لعف امك لاع

 .دوصقملا اذه لصحيل همامإ تالاقتنا تاريبكت هغليبت لحأل مومأملا عافتراكو

 ٍدوعلسم أ داف ءناكذ ىَلَع ِنِئاَدَمْلاِب سمانا م[ فيد ل ؛مامش نع ثيدحلا 5799

 ؟كنذ نه ةر اراك مين لت الآ :َلاَ بلص نِ عرف الف هَذَبَحَف وصوب

 ثيدحلا :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبإ هاور (يِتَنْدَدَم َنْيِح ترك ْدَق ىلَب :َلاَ

 ىَهْنُي ناك هنا ملعَت مار :ظفلب )۸۷/۷٠٠( ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .(090)

 مرق نأ ىت كي هللا َلِوْسَر نا ملت ملو :ظفلب (51//8) ثيدحلاو كلذ ْنَع
 مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو .(ةقلخ سالا ىقبيو قر ُماَمإلا

 ًبرض هبابو ؛هنم بولقم بلح لغم َءيشلا َدَبَح :ُتْلَق .يهذلا هقفاوو .هاجرخي

 - ملا ىَلَع يأ - اََْلَع ىَلَصُم كي هللا َلوُسَر تیار :لاق دعس نب لهس ثیدح (3.)
 مث ربنا لأ يف دحَسَف ىف لم لوو عكر مكاو ريكو

 اوُملَعَِلَو ءاومناقإ اده تفنص اَمنِإ سالا اَهيأ 1:َلاََ سانلاىَلَع لبق َعَرم ملف .داَع

 ثيدحلا :ربنملا ىلع ةبطخلا باب :ةعمحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور [ يتالص

 رينملاو حوطسلا يف ةالصلا باب :ةالصلا باتك يف براقم رحآ ظفلبو 211

 :ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :حيحصلا 2 ملسمو ,(۳۷۷) ثيدحلا :بشخلاو

 . (2544/44) ثيدحلا :ةالصلا يف نيتوطخلا وأ ةرطخلا زارح باب



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك فض

 ةماقإلا نأل ؛ًاخيش ناك نإو يأ ِةَماَقإلا َنِم ْنذَُمْلا عرفي ىَتَح ُموُقَي الو

 ماسمتللا لبق هنأل ؛مامتلا دعب وعدملا ىلإ ةباجإلا يف اهمكح تبغي امنإو «مالعإ اهتلمحي
 .ةباجإلاب لوغشم

 اإ ] كيلي هلوقل اهريغ وأ تناك ةيحت يأ ءاهيف هعوُرش دعب القت ئِي الو
 برق عورشلا ىنعم يو ((''''ملسم هاور [ بوتل اإ الص الق ةالَصلا تمي

 ناكمإل ُيَّلْعَأ هل ار ةعاَمَجْلا تْرَف شخ مل نإ ُهّمَتأ ويف ناك نإ ءاهتماقإ

 نكمأ امىلع رصتقأ ءاهتوف يشخ ول امأ ءامهادحإ توفي الف نيتليضفلا زارحإ

 لْوَأ تناكف ءيأر ىلع ضرف وأ «ضرف ةفص اهنإف ؛ةعامجلا ةليضف كرديل ءاهنم
 «ةلفانلا ّمتأ همالس لبق هريبكت كاردإ هنكمأ ىتم هنأ فنصملا مالك رهاظو «لفنلا نم

 . نورخآو دماح وبأ خيشلا حرص هبو

 يأ ءةَعاَمَجْلا وأ َءاَدِقالا ريبكتلا َعَم ُموُمْأَمْلا يوني نأ :ِةَوْدَقْلا ٌطْرَس :لصق

 اهنارتقاو سلا ثيدحلل ةينلا ىلإ ترقتفاف لمع ةيعبتلا نأل ؛مامتإلا وأ

 یون ممل ادرفنم مرحأ اذإ اميف يتأيسو «ةالصلا تافص نم هيوني ام رئاسك ةينلاب

 بحت ال ءادتقالا ةين نأ ءاذه نم ملعف ءزاوجلا رهظألا نإ هتالص لالح يف ةودقلا

 .ةالصلا لوأ نم ةعامج كاردأل مرحأ اذإ اميف الإ «ريبكتلا عم

 هتالص قلعتل ةروكذملا ةينلا بوجو يف يأ ءحيِحّملا ىَلَع اهرْيغك ةَعُمْجْلاَو

 ْوَلَق ءيوق وهو اهيلإ جتحي ملف ةعامجي الإ حصت ال اهنأل ءال :يناثلاو «مامإلا ةالصب

 سيل نمي طبترا هنأل ءحِبِحّملاىَلَع ُهَئالَص َْتَلَطَب لاقفألا يف ُهَعَباتو يلا ِهِدَه كر

 دعب ةلفان يف عورشلا ةهارك باب :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور )1۳١(

 باتك :نئسلا يف دواد وبأو .هنيَظ ةريره يبأ نع )۷١١/1۳( ثيدحلا :نذؤملا ع ورش

 ثيدح :لاقو )٤١١( ثيدحلا :عماجلا يف يذمزتلاو .(1735) ثيدحلا :ةالصلا

 ثيدحلا ينو )۲٠۹١(« ثيدحلا :نابح نبا حيحص بيترب ناسحإلا يلو .نسح
 . [ ةيوتكملا الإ الص الف ِةَماَقإلا يف ندو َنْذَأ اإ ] :ظفلب )٠۱۸۷(

 ّ .(17؟5) مقرلا :رظني [ تالاب ُلاّمْعَألا نإ ] :ثيدح (۳۲)



 ارا ةَعاَمَجْلا الص باتك

 معن ءاههج و ىلع ناكرألاب یت ؟ هنأل ل :يناثلاو «يلصملا ريغب طابترالا | هبشأف ,مامإب

 لطبي الف ًاريسي ناك نإف «هراظتنا لاطو هلاعفأ رظتنا اذإ هلك اذهو «درفنم وه

 .عبات هلوقب جرخي اذهو «هلعف ءاضقنا عم هلعف ءاضقنا قفتا اذإ اذكو ءًاعطق

 دوصقم نأل ضاحلاب ءادتقالا ةين يفكت لب يأ ماَمإلا َنيغَت بجي الر

 ءاورمع نابف ديزب ءادتقالا یون ناب يأ .اطْخأَو هني نإ «كلذب فلتخي ال ةعامجلا

 ةراشإلا كلذ ىلإ مضنا نإف هب مامتئالاب وني مل نع ُةَتالَص طبر هنأل ءْتَلْطَب

 .ةحصلا ةضورلا دئاوز نم حجرألاف

 لب «عبات هنإف مومأملا فالخي هسفنب لقتسم هنأل قَماَمإلا ةي ماال طرشي بالو

 .ةعامجلا باوث هل لصحيل ةياور يف اهبجوي هنإف دمحأ فالح نم ًاجورخ ابحت

 .يلجعلا هركذ «ةينلا نيح نم ةمامإلا باوث لان ةالصلا ءانثأ يف اهاون اذإ : ع

 ءاورمع نابف ديزي ةمامإلا ىون نأب يأ هوبات نيت يف «مامإلا يآ طخ أ نوف

 ٍضرعفُمْلاَو ءيِضاَقْلاِب يدَوُمْلا ةَوُق ٌحِصَنَو ءاهكرتىلع ديزيال هاطخ نأل ضي مَ
 دقو «تاينلا فالقحا رضي الو يأ «سوكغلابرو رطقلاب ٍرْهظلا يفر ,لْفَسمْلاِ
 اذکو 2 ""9يدرواملا هاكح امك لفنلا فلح ضرفلا ةحص ىلع ةباحصلا تعمتجا

 ْعَم يصب ليج ن ذاع ناک ] :لاق ؛هلط رباج ثيدح يف ءاج ام كلذل دهاشلا @ (۳۳)

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور [...ءاَشِعْلا یلص ؛هَمْوَق رَ عح 3 يبل

 باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(١٠۷و )۷٠٠١ ثيدحلا :ناذألا باتك

 )٤٦١/١۷۸(. ثيدحلا :ءاشعلا يف ةءارقلا

 ْذاَعُم ناك ] :ظفلب ۱۷۳ص ۱ ج :مألا يف هللا همحر يعفاشلا مامإلل ةياور فو ®

 يهو ٌعَوَطَ هَل يي ْمُهّل اهلي موف ىلإ قطن مث الا لي يبا َمَم يتم
 .ةحيحص ةدايزلا هذهو .[ لبان ُهَل ّيِهَو ] :ظفل يئو [ ةّبوَتكَم ْمُهَّل
 ينأي من لو بلل َعَم ةضيرف يَلَصُب ناك هم ءدام ْتْيَِح او :نيهاش نبا لاق @

 َنْيَي فالج الو ؛ةَضْيرْف ْمُهَّلو لان هَل وك يهب يلصق ْمُهَماَمإ ناو ءَُمَْ
 هحتوسنمو ثيدحلا خسان :رظني ؛داسإلا حص يِدَح هلأ ثيِدَحْلل لقتل لأ

<< 



r ةَعاَمَحْلا ٍةَالَص باك 

 هتالص ّمَنأو ماق «امإلا ّمّلَس اذإف يأ ,قوُبْسُمْلاَك ّوُهَو برغَملاو جلاب ُرْهظلا  03 eنا عا را رر 3 8 7

 ُهَلَو ءقوبسملاك ىبرغَمْلا يف ريخألا ِسوُلُجْلاَ تولا يف ماقإلا ةَعَباتُم رضت و

 .لضفأ رارمتسالا ناك نإو يأ ءاّمهب لغتشا اذإ ار

 لحدي هنأل ؛ال :يناثلاو «هسکعک رهظألا يف ٍرْهْظلا لح حب ملا ُروُجَيَو ر ل بم
 قارعلا لهأ عطقو «رذعب ةقرافم اهنأب بيجي نأ لّوأللو امإلا ةفرافُم ينب ةالصلا

 ةفلالإ َماَق اذإف نيلوقلا ةقي ةقيرط فعضو يعفارلل ًعبت ةضورلا يف اهححصو لوألا

 :تلق .ُهَعَم َمْلَسُيِل ُةَرَظتنا ًءاَش ْنِإَو رذعب قرافم هنأل ,مْلَسَو ُهَقَراَف َءاٿ اَ

 يف فالخلا يتأايسو ةودقلا عطق ةقرافملا يف نأل ملغ هل او لصف ُهُراَظِتْا

 الو تشق ءاريسي مامإلا فقر ناب يأ ةي يف توقا ةنكفأ نِإَو ءاهزاوح
 ةودقلا عطقك وهو يأ «تقيل تقيل ل ُهَقاَرِف ُهَلَو ؛مامإلا ةعباتمل هيلع ءيش الو يأ کرت

 تلطب ءوه تنقو درجسلا ىلإ همامإ ىوهَو ةقرافملا وني مل نإف «لضفأ هكرتف رذعل

 .لافقلا ىواتف يف هتيأر اذك ؛هلحأل ره دعتف دهشنل كرت ول امك «ةفلاخملل هتالص

 ءادتقالا يأ مب مل ٍةَزانَج وَ فوُسكو ةَب ہک اَمُهْلْعِف فلتخا نإ

 حصي :يناثلاو «لاعفألا يف ةفلاخملا عم ةعباتملا رذعتل :حيحّتملا ىلع هذه ةلاحلاو

 ءاش نإو رظتنا ءاش نإ فلاح اذإو «هسفن بيترت ىعاريو «ضعبلا يف اهناكمأل

 ,هعباتي الو قراف

 اإلا اروا ال ] :هلي هلوقل قالّصلا لاَمفَأ يف مالا ةع ةغبام بجت :لْصَف
 نع هلغف ُءاَدِيْلا َرْخَأَتَي ناب ٩ لسم هاور [ اوغکر اف عكر اذإو کک ربك اذإ

 .رانملا ةبتكم ةعبط «٠٠٠ص :نيهاش نب رمع ظفاحلل

 [ ةّضيِرَف ْمُهَلَو ٌعوطت هل يه ] :داز بابلا ثيدح يف رباج,نع :رجح نبا لاقو ©
 حيحص حرش يرابلا حف رظني :حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح رهو
 . ثيدحلا يف لوقلا مسح يف لصف هيفو .5 45ص ۲ج :ثيدحلا حرش :يراخبلا

 ءمامإلا وردات 3 :لوق انملَعُي لا ا! لوسر ناك :لاق ؛ ةريره يبأ نع ثيدحلا (594)

>> 



 rra ةَعامَجْلا ٍةالَص بانك

 ركذ هنكل ةبحاولا ةعباتملا نايب دارأ هنأ اذه رهاظ نم ِهِغاَرَف ىَلَع َمُدَقََيو ِهْئاَدتْبا

 ال ةبحتسمملا دارأ هنأ هرهاظر ءماَرْحخِإ ةريبكت الإ رضي ْمَل ُهَنَراَق نإَف كلذ دعب

 هنإ :بذهملا حرش يف لاقو دعب اهركذيسو «لاوقألا نع لاعفألاب ززحاو «ةبحاولا

 بحتسيف نيمأتلا يف الإ ؛مامإلا ءادتبا لوأ نع هؤادعبا رخأتيف «لاوقألا يف هعباتي
 رومأم هنأل ؛ةعامجملا ةليضف هب توفتو هركي نكل يأ ءرضي م هنراق نإف «ةقرافملا

 اهيف مامإلا مومأملا ةنراقم رضي هنإف يأ ؛مارحإلا ةريبكت الإ ةقرافملا ال ةعباتملاب

 ىلإ هازغو هقلقن اهنمو هيواتف يف يطانحلا هاكح هجو هيفو « '' ””فلاسلا ثيدحلل
 ةقَواَسُملا نأل «هقواس رّرَحُمْلا لوق فالح باوصلا وه (ُهَنَراَث) هلوقو «لافقلا ىواتف

 ةضورلا يف هديق امك رذع الب «نكرب فّلخَت إو «رحآ َدْعَب داو ٌءْيِحَم :ةغللا يف

 اذإَ .اوُمَكراق کر اَذِإَ .نْيمآ :ًاولوقف راسلا ار :لاَق اَذَِ ا

 :حيحصلا يف ملسم هاور (ُدْمَحْلا كَل ابر مهلا :ًاولوقف ؛هَدِمَح نمل هللا َعِمَس

 )٠٠١/۸۷(. ثيدحلا :هريغو ريبكتلاب مامإلا ةردابم نع يهنلا باب :ةالصلا باتك

 :ماّمإلا ٍةعَباَتُم بوج ثْيداَحأ ضع (1؟ه)
 دازو :لاق ؛ملسم دنع ةدايز هيفو (4"51) مترلا يف قباسلا ةريره يبأ ثيدحل (©

 . (41 4070 ثيدحلا :[ هَلْ ارق الَوَز

 ؛ةالّضلا ىق الف رب تاد ب للا وس َر انب ىَلَص :لاق هض سنأ ثيدحلو @

 لَو ع وکر لاب ىر الن ُْكئاَمِإ نإ سانا هيأ د :َلاَق ههْحَرِب انبَلَع لبق

 :َلاق مٿ [ يهل نيو يات كارا ينإف ءيفاريصئالاب و الاب الو ؛دوځشسلاب

 ابيك ميكو اليو مكجَسَل نأ 1 رن مضار ول وي تحن شن يزل )

 يف ملسم هاور [ زاناو ةنَحْلا تير ] :لاَق ؟هللا َلوُسَر اي تار اَمَو :أوُلاَق
 . ماسلا :فارصنالاب دارملاو )471/١17(. ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا

 مَ [ ُهَدِمَح ْنَمِل هللا ّعِمَس ] :َلاق اذإ كلي هللا ٌلوُسَر ناک :لاق ؛ءاَرَبْلا ثيدحلو @

 ءاور .هدْهَب دوخ مف م ءًادحاّس ا بلا ع ىح رهط اد حا نح
 كثيدحلا :مامإلا فلخ نم دجسي ىتم باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 :(411) ثيدحلا :[ضْرألا ىلع هيج كلي يبنلا عضب ىح ] :ظفل فو (16)
 )٤۷٤/۹۷( ١ ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يق ملسمو



 َةَعاَمَجْلا ٍةالَض باك ۳۳٦

 ةفلاخع هنأل «ٌحَمألا يف لِ ملف ايف و وهن ممل عرف أب يارا اعب

 اَمُهَنِم ءمامإلا غرف نأب نيكو ز ْوَأ ءةفلاخملاب يعفارلا ُهلّْدعو «لطبت :يناثلاو «ةريسي

 ةروسلا ةءارق يف رهو مامإلا عكر نأب يأ ردع نكمل نإ ءُ ميف رهو
 ُهَتَءاَرِق ,مامإلا يأ َعّرْسَأ نأب ناك نإ «ةفلاخملا ةرثكل ْتَلَطَب ءاهماهتإب لغتشاف

 لغتشا ول ىنح يأ ُهّيقبْلا طو هع هٌعَبتَي ليقف َةحِتافْلا موُماَملا مامتإ َلْبَق عكر

 ركاب قّبسُي ْمَلاَم هل ىَعْسَيَو اهم حيحصلاو «رذُع رغب ًالغتشم ناك اهماقثإ
 لادتعالاك ةريصقلا نع ةليوطلاب زرتحا لوطا ( يهر قَدوُصَقَم ناكرأ ة ةت نم

 ٌدوصقم ليرطلاو «ليوط امهاوس امو هباب يق هتمدق ام ىلع نيتدجسلا نيب سولملاو

 نع ةضورلا لصأ يف هلقنو ءريغصلا حرشلا يف حصألا ىلع ريصقلا اذكو ءوسفن يف

 فنصملا مزج هبو «هريغل عبات وهف لصفلا هنم ضرغلا نأل ءال :يناثلاو ؛نيرثكألا

 ًافلختم سيلف «هيف مومأملا هكردأو مامإلا عكر اذإف كلذ تملع اذإ ررَحْمْل اعبت

 نالطب يفف مايقلا يف دعب مومأملاو مامإلا لدتعا ولف ءاعطق هتالص لطبت الف نكرب

 ىلع تلطب دوجسلاىلإ ىوه نإف ءال :ةضورلا دئاوز نم امهحصأ ؛ناهجو هتالص
 «هجو هيف ءيجي معن «يعفارلا هلاق امك ًاعطق تلطب دحس نإف «قيقحتلا يف بهذملا

 ؛ةدوصقم ناكر أ ةثالث نم يأ رتكَأب قبس إف ءدحاو ٌنكر نيتدجسلا نأ انلق اذإ

 ماس َدْعَب ُكَراَدَتَي مل هيف ره اًميف ُهْعْبَي حَصْألاَو ,ةقفاوملا رذعل فراقي ليقف

 .قوبسملاك اإلا

 يو «ةءارقلا ئطب يف امك ٌروُدْعمَف حاتتفإلا ءاَعُدِ لغسل ةحِتاَْلا متي مل وو

 لحم كردأ انه :هل ليقف «هيف قوبسملا يف ةيتآلا ةثالثلا هحوألا ءارحإ لافقلا ىواتف

 هنأ يدنعو :لاق «ضرفب سيل هنأ الإ كلذك ناك نإو :لاقق «قوبسملا فالخب ءانبلا

 ْنَم نيبو مامإلا عم مرحأ نم نيب قرف ال ذإ ءةيناثلاو لوألا ةعكرلا نيب قرف ال

 يف ُماَمإلا عكر قوُبْسَم امف « فاول يف هلك اذه ءرظن هركذ اميفو «هدعب مرحأ

 َوُهَو كرو تارق كرن ذّوَعتلاَو حاضمالاب لفي مل نإ هنأ حصألاف بيحب
 امك «كلذ قوف همزلي الف ةحتافلا ضعب هيف أرقي ام الإ كردي م هنأل ِةعْكَرلِل كرم



 عب ٍةَعاَمَجْلا ٍةالَم باك

 لغتشا نإو يأ لَو «ةحتافلا نم ءيش همزلي ال مايقلا نم ًانيش كردي مل اذإ هنأ

 ءاهريغىلإ ةضيرف نم لودعلاب هريصقتل هِرْدَقب ةَءاَرَق ُهَمِزَل ذوعتلاو حاشتنالاب

 ام هنع طقسي هنأ :ثلاثلاو ءاهلحم وه يذلا مايقلا كردأ هنأل ةحتافلا متي هنأ :يناثلاو

 :لاق «فنصملا هححص ام دسفأو يقرافلا هححصو «هعم عكر يو ةحنافلا نم يقب

 اذإ امأف ءاعفار وأ اعك ار مامإلا كردي هنأ مومأملا نظ ىلع بلغ اذإ ةلأسلا روصتتو

 .ًأرقي الو هتعباتمم لغتشي هن هنأ فالح الف ًادجاس لإ هكر ديال هنأ هنظ ىلع بلغ

 يل هب مزح امك «رذعب افلخت ناك ةحنافلا متيل فلختف حصألاب انلق اذإ حرف

 ! ةعكرلا هتتاف ؛هعوكر لبق عوكرلا نم ٌهسأر ٌمامإلا عفر نإف .يعفارلل اعبت ةضورلا

 هحولاب انلق اذإ ًاضيأ هتوفت اذكو «مامإلل ًاعبت هطيسو يف يلازغلا هب حرص امك

 امك ناكرأ ةثالث دعب الإ مامإلا قحلي مل نإو ءالف ؛يناثلا هجولاب انلق اذإ امأ «ثلاثلا

 مرلعملا نم هنإ :لاقو «هريصقت مدعو هرذعب هللعو هلكشم يف حالصلا نبا هب حرص
 .روطسملا

 رظن هيف «هتحتاف بقع مامإلا عكر مث اهيف أرقيل مامإلا ةتكس رظتنملا :ٌعْرَف
 .ىفخي ال نطفلل

 نأل ءاهففخيو يأ ,ِةَحِتاَفْلاِب لب مرحلا دعب ةنسب قوب ملا لغتي الو

 مع ولو تسلا ةيرضفل ةزايح هکر معَ نأ أل ! «ىلْؤَأ ضرفلا نأشب مامتهالا
 لب «ةءارقلا لع تافل هي دعي مل كش أ هَل كرت هن نأ هعوكو يف مولا

 ُماَمإلا عكر ْدَقَو ءاهكرت يأ كش وأ َمِلَع ْوَلَف ماّمإلا ماس َدْعَب ةَعَكر يل
 مکر :َليِقَو انركذ امك هِرّذُعب ٌفْلَحَتُم َرهَو هلع ءاقبل ءاَهأَرَ وه عج مل
 امل دقت مل مرَحتلاب ُهَماَمإ قبس ولو «ةعباتملا لجأل ماَمإلا مآلّس دعب ُكَراَدَتَيَو 5

 هب رهظت ال هنأ بو ةر مدهش وأ ةحیاقاب أ ف را اذإ اميف قبس
 .اهدعب وأ مامإلا ةءارق عم يأ قت اَعِإ ُبجت :َليِقَو «ةفلاحملا

 ادماع ناك اذإ يأ تلعب ينكر ناك ذإ د ٍدوُجْسَو عوكرك ٍلغِفب دقت وو



 ٍةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك ۳۳۸

 «لطبت الف نكرب مدقتلا ناك نإو يأ الف ًالإَو «ةفلاخملا شحفل ميرحتلاب ماع

 ُريخُي وأ ءادماع ناك نإ دوعلا ُبدنيف «مارحلا بكترم هنوك عم ةريسي ةفلاخم اهنأل

 مل مأ ٌمتأ ءاوس ءدمعلا دنع يأ «نكرب لطب :َليِقَو ءايهاس ناك نإ ماودلا نيبو هنيب

 ٠ . فلختلا فالخب ءادتقالا ضقاني مدقتلا نأل متي

 هب هسفنل ةيفخ ريبكتلا داعأ مث موقلاب مرحأ لحجر نع يطانحلا ليس :ةدئاف

 حصأ يف نيمومأملا ةالص حصت :لاقف ءاوربك نأ دعب كلذب موقلا رعشي ملو َِباَقْلا
١ CT ولا 

 لاوزل ةَوُدَقْلا تَمَطَقْلا هريغو ثدحب يأ هِهِتَالَص ْنِم ٌماَمإلا جرح :لصُق

 مومأملا جرح مامإلا ةالص تلطب عضوم لك نأ «لافقلا ىواتف يف تيأرو «ةطبارلا

 ريغت اذإ امك «لطبت م هتمامإ نم جرح عضوم لکو «هتقرافم وني مل ناو هتالص نم

 «هانزوجو ءرخآب مامإلا ىدتقا ول امكو «ةقراغملا ةين نم دب الف ةلبقلا يف هداهتحا

 ةهاركلا عم يأ َّراَج ُموُمأَمْلا اَهَعَطَقَو ٌجُّرْحَيِْمَل نإ هل مس ال لوألاو هظفل اذه

 باب تحت لححدي هللا همحر حراشلا ريسفتو هللا همحر فنصملا نعم نم مدقت ام :ةيبنت (117)

 ام نع بانتحالاو ءاهيف بجارلاو اهناكر أو اهطورش «ةالصلا ماكحأ ميهافم قيقحت

 ةدابعلا نيح فلكملا نم هابتنالا جاتي ام وهو ءاهيف هركي وأ اهلطبيف اهرمأ دسفي

 عضولا ماكحأ يف امهماكحأ هجوأ ىلع ًادصق يهنلا نع بانتجالاو اهيف رمألا دصقتب
 نيسحتب يعرشلا رمألا اهيلإ هابتنالاو ةقدلا هذه يف لصألا مث .فيلكتلا ماكحأ وأ

 يف م نيل ريا حت اق :لاست هلوقل ؛اهبف عوشخلاو اهمافإو ةالصلا
 لوسر انب ىلص :لاق هلق ةريره يبأ ثيدحلو [ ١-١ / نرنموملا ] «نوُعشاحن مِهَتالَص

 «َكَنَألَص نحت الأ ُنآلف اي ] :لاقف -مالسلاب جرح يأ - فرصنا مث امو هلي هللا
 ْنَم ٌريمنأل هلل او ينإ ءهسْفنل يص امنإف ؟ يص فيك ! ىَّلَص اإ يَلصْمْلا ظني الأ

 نيسحتب رمألا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يل ملسم هاور [ يدب نيب ْنِم ٌريصبأ امك يْئاَرَو

 نود عوكرلا باب :نئسلا ىل يئاسنلاو )۲۳/١١۸(. ثيدحلا :اهيف عوشخلاو اهمامإو ةالصلا
 [درحسلاو َعوكرلا اوُمْيفأ ] :لاق ي ينلا نع هك سنأ, ثيدحلو .4١١ص ۲ج :فصلا

 . )458/١1١( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور



 ۹4 ٍةَعاَمَجْلا ةَالَص باك

 رذعب الإ ُروُجَي ًال:لْوَق يِفَو عورشلاب مزلت ال تاعوطتلاو ةَ ةعامجلا نأل

 الر :ىلاعت هللا لاق دقو ءةعامجلل ًالاطبإ هيف نأ ِةَعاَمَجْلا كرت يف صخري
 ع

 يبنلا تقراف ىلوألا ةقرفلا نأل ءاعطق زئاجف رذعلا يف امأو "کاما اولِطُي

 .©"7*ةعكر مهب ىّلص امدعب عاقرلا تاذ ةالص يف دي

 كرت وأ "غش وأ فعضل ربصي ال مومأملاو يأ ماَمإلا ُليِوْطت ِرْذُعْلا َنِمَو

 همامإ بوث ىلع ىأر اذإ ام راذعألا نمو «تونقو يأ ٍدهَشَتُك ٌةَدوُصَقَم ةن

 .هيواتف يف لافقلا هلاق امك ةساحن

 امك يأ ءِرَهْظألا يف راج ِهبالَص لالخ يف َةَرْدقْلا ىو مث ًادرفْنم َمَرْحَأ وأو
 قبس هعرح نال ؛ال :يناثلاو ؛هركي معن «ةعامج هب يدتقي مث ًادرفنم ىلصي نأ زوجي

 يف ناك نو لَم رّبكف هتالص لوأ نم هعم رضح ول امك زجي ملف مامإلا ميرحت

 َناَكَو افلتخا ول لب «ةعكرلا يف قافتالا زاوحلا ىلع طرتشي ال يأ «ىرخُأ ِةَعْكَر
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 .4«مكلامغأ اولِطِبت الو لوُسرلا اوُعْيِطأَو هللا اوُْيِطأ | اونم نيل اھا :٣٣/دّنحُم 000

 ينوحلا الص عاقرلا و تاذ مي دي هللا لوُسَر َعَم یلص ْنِّمَع تاوح نب حلاص نع (1۳۸)

 تبت عنْ همم نياي ىق دعا اخو فاو هم تص تم ةا الأ

 ىَّرخألا ةفباطلا تّءاَحَر ٌرُدَمْلا هاحو ًاوُفّصَق ءاوُقَرَصنا ل «مهيفنأل أ ًاومئأو اما

 هاور .مهب َمُلَس م يهيضنأل اوُمَنآَ لاج تت من تیوب يا علا مهب یلص

 . /۸٤۲( ۳۱۰ ) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم

 لّوْطَف ءهباَحْصأل ًءاَسِعْلا يِراصنألا لح نب ذاَُمىَلَص :لاق ؛هلل ادبع نب رباج ثيدحل (۳۹)

 ا زانم هن اق ع ام عاق .ىَلَصَف ان لْحَر َفَرَصْناَف اًِهْيَلَع

 نأ ذرا: يبل هل لاق داعم لاَ ام را كي هللا لرز یلع لح الخ
 [ يكبر َمْسا عبو سلا ب ارات سلا تأ اإ داعم ب نا رک

 ثيدحلا :ءاشعلا يف ةءارقلا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم ظفللا اذهب هاور

 كرت يف رذع لجرلل ناكو )7١5(. ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلاو .(455/119)

 ام حضاونلاو ؛ءلمع ىلإ هجوتم هنأ ودبي ام ىلعو «ُحِضاَوُن هل تناك هنأ ؛ةعامجلا

 .ملعأ هلل او .عرزلاو لختلا يقس يف لبإلا نم لمعتسا



fَةَعاَمَجْلا ٍةالَّص باك  

 نأ ناك اما عي چ ارخأتم وأ امدقتم ىرخأ يف مومأملاو ةعكر يف  3ور ٤
 ا يأ .ًادِعاَق

 ُهَقَراَف َءاَش ف «مدقتم وه وأ «هتالص متيو موقيف ي أ قومك رهف اوا مال
 ال ؛معن «نازئاج هب راظتنالاو «رذعلاب ةقرافملا نأل عم ََلَسُي ُهَْطَمْلا َءاش نإ
 يعفارلا هريكذي مل نسيرمألا نيذه نم لضفألا اًمأو «هتالص تلطب هعبات نإف ؛هعباتي
 .رظحي الو مّلسي نأ هجو سنوي نب | يف معن «هيف يتأي فلس ام هنأ رهاظلاو ءانه

 کیف امو ولصق مکر ذأ امف: هلوقل ِتالَص لوف فلا 0
 دارلا ءاضقلا ةياورو «هلوأ دعب الإ نوكي ال ءيشلا ماتر ؛ 0 ل فقم لوسا

 ,تونقْلا قا يف دعي کک متیضَق اإ :ىلاعت هلوقل ُءادألا
 وهو «هعم تنقي نأ بحتسي هنأب راعشإ ةداعإلا ينو ةالصلا رحخآ تونقلا لحم نأل

 لحم هنأل فيا يف دهشت برملا َنِم َةَعْكَ كرذأ ولو هروهشملا ىلع كلذك
 هكردي ام نأ يبلع رو «فلاخملا نم بفانم عامجإ اذهو «لّوألا ٍدّهشتلا
 هلوقل َةَعْكَرْلا َكَرْذَأ 6-0 ًايوسحم ًاعوكر يأ ءاعكاَر هكر ذأ إو «هتالص لوأ
 هححص [ ص ُماَمإلا مي را لاکا هم ةالّصلا م ةعكر كرا نم ] كو
 , "7 ییحص ريغ ف نابح نبا

eT 0اهوا الف ؛ةالّصلا وح سقي اإ ] :لوقي ی ١ لوُسَر تحمس  
 ور را كنان اكو هراصن كرد ام ؛ةئيكّسلا ُمُكِبَلَع وشت اًهْوَنأو «نوَعْس
 ملسمو .(508)ثيدحلا :ةعمجلا ىلإ يشملا باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يث يراحبلا
 دملا :ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب :دجاسملا باتك :حيحصلا يف
(305/21). 

 ار ا مداه ملك طا أوال مكسيم ۵ : ۲٠٠١: / ةرقبلا (541)
 .«قالخ نِي رخل يف هل امو ايلا يف ان ان لوقب نَم سانلا نيف

 هنإف نابح نبا امأو 1 .) ثيدحلا :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحما ةفحت يف نفلملا نبا لاق (145)
 هاور ثيدحللاو :تلق .(ةئمملاب اللا فصر) :هياتك يف ثيدحلا اذه ححص
 (١)ثيدحلا :هبلص ةماقإ لبق مامإلا كردأ نم باب :ةالصلا بانك :ننسلا يف يطقرادلا

<< 



 م4 ٍةَعاَمَحْلا ٍةالَص باك

 يلع هل او عوكرلا لقا نَع ماَمإلا ع افترا لبق نيم طب نأ طرشي :تلق

 ةعمجللا يف فدصملا هركذ دقف ًابوسحم عوكرلا نكي مل نإف رركذملا ثيدحلل

 .هباب يف هركذ امك فوسكلا ةالص يف يناثلا عوكرلا ىنثتسيو «يتأيسو

 يف ُهَعْكَر بست مل ءرركذلا يأ ءازخإلا ٌدَح كارذإ يف كش و
 «كاردإلا مدعو عوكرلا يف هؤاقب امهو «نيلصألا لباقت 5 راغم رَهْظألا

 ححصو «نيلرقلا ةقيرط انه ححصف «فالخلا اذه داريا يف فنصملا مالك فلتخأو

 هل او كاردإلاب همزاج ةقيرط بذهملا حرش يف ححصو «نيهجولا ةقيرط ةضورلا يف

 .ملعأ

 هنأل ع وكر لل م ءامئاق يأ ماَرحإلِل .عوكرلا يف كردملا قوبسملا يأ ُرّبَكيَو
 ول امك القت دقن :لیقو ؛كيرشتلل ذقت مل ٍةَريبْكَب اَمُهاَوَن نإ هل بوسع
 ٌدِقَع مل ايش اهب وسي مل ْنِإَو «عوطتلاو ةاكزلا اهب ىونو مهارد ةسمخ جرخأ

 ىون اذإ هنأ ىفخي الو «ىرهلاو ةءادبلا ينيرق ضراعت فالخلا راثم «حيجصلا ىلع

 .الف طقف يوهلا وأ ؛دقعنت اهنأ ؛طقف مرحتلا ةريبكتلا هذهب

 هل ًابوسحم نكي مل نإو يأ ارّبَكُم ُهَعَم لقا دغ امه هلاديغا يف َُكرأ لَو

 :يناثلاو ءاضيأ كلذل ,تاَحيبْستلاَو ٍدهَشَتلا يف ُهَقِفاَوُي هن حصألاَو وامل ةا

 هنأل ؛هعم دهشتي نأ همزلي هنأب :يدرواملا مزجو «هقح يف هعضوم سيل هنأل ءال

 ريكي ْمَل ةيناث وأ ىلزأ يأ ءٍةَدجَس يف ُةَكَرذَأ نم ّنأَو اتا ُهَمَِل مارحإلاب
 فالي اهيلإ هلاقتنا يف مامإلل ةقفاوم الو «هل بوسحم ريغ هنأل ؛اهيلإ ,لاقينإلل

 ؛مامإلل ةقفاوم هريغ وأ دوجسلا نم مامإلا عم لقتنا اذإ كلذ دعب ريكي معن ع وكر لا

 :ييغملا قيلعتلا يف قحلا سم دمحم لاق .فيعض هدانسإو .7 5-40 5ص ١ج :هنم

 يف عباتي ال :يراخبلا لاق «ديمح نب ىي .نمحرلادبع نب ةرق نع ديم نب ىبحي هيف
 لاقو :دهاوشلا يف ملسم هل جرح أ نم رلادبع نب ةرق .يطقرادلا هفعضو «هثيدح

 .ثيدحلا فيعض ىيحي :لاقو ادع ثيدحلا ركنم :لوقي دمحأ تعمس :يناجزوجلا



 رِفاَسُمْلا ِةَالَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باتك 4

 اذإ ركي :هيواتف يف لافقلا لاقو «قرفلا مدقت دقو عوكرلا يف امك ربك :يناثلاو

 َقوُبْسَمْلا َماَق املا ملص اذِإَو ءرهاظ ريغ وهو ةيناثلا نودىلوألا ةدجسلا يف هكردأ

 ءوسرْغَمْلا ةا وأ يعاب ٍةئلاث يف هكردأ نأب يأ هِسوُلُج عضم ناک نإ ارْيَكُم
 ةثلاث وأ ةيعابرلا رخآ يف هكردأ نإو يأ ءال «لعفي اذكه ناكل هدحو ناك ول هنإف
 :يناشلاو «مامإلل ةقفاوم هيف سيلو هريبكت عضوم سيل هنأل ٌحّصألا يف الق «برغملا

 .لاقتنا هنأل ؛ًاريكم موقي

 اماَيَأ ٍدِجْسَمْلا ىلإ جرحي مل اذإ َّمامإلا نأ :يطانحلا ىواتف يف :ٍباَبلِل متاح

 امام ال اعيش ُوُكَيو كلذ ىلع بتاع ىذا مقا ىَلصَو ردع رغب

 رِفاَسُمْلا ةالَص باب

 نم مهلا عسحاو ٍرطَقلاب فقتل نِ هللا حب ام كلي درمل
 الرف :ىَلاعت ةر بالا ن ٍعاَمْإل َلْبَك هيف لصألاو .وب ادب كيدي صقل
 ءراقكلا َّنِم فرحا طرشي رفّسلا يف هللا حاب ةي .ضرألا يف مرض

 ويعو رم ثيدح نس نمل دنع ةزاوج ةنسلا يف َتَبْنَو

 .بَقاَعُي :(7) ةحسنلا يف (#)
 اللا م اورصقت ن حات مُكِلع سلف ضرألا يف مرض اًذِإَوه : ٠١١ / ءاسنلا (4۳)

 ايم ردع مك اوناك َنيِرفاكل ءأورتك نيا منيف ن نأ متفيخ نإ

 ورسمت ذأ أ انش كيم ىن :باطتعْا نإ رمل تف :لاف أ نب ىلعي نع © 14 )
 امي تسع ع :لاقف ؟نماثلا ن يأ دق اورق يلا كي : نأ مش نإ ٍةالّصلا نِ

 ب هللا َقَدَصَن ٌةَفَدَص 7 : :َلاَقف كلذ نع ل هلا لور تأسف ! هني تبع 7
 ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاوو .[هتقدَص اولا مكي

CATE) 

 تروا نّيعكر ُهالّصلا تضف ام لوا ] :تلاق ههنع هللا يضر ةشئاع نعو @
 :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ِرَضَحْلا ٍةالَص يف ديرو مسل الص

<< 



 er وِفاَسُمْلا ةالص باب :ةعاَمَجْلا الص باعك

 ركذنس دويقلا هذه ِحاَبُمْلا ليوطلا ٍرَفَّسلا يف ًةاَدَوُم ُةيِعاَبُر ٌرِصْق امن ي ت را ع س

 «ةيئالثلاو ةيئانثلا نم زارتحا وهو ةيعابرلاب هنع زرتحا ام ركذي ملو «دعب اهحرش
 تاقبط يف معن هريغو يمعفارلا هلقن امك امهرصق زاوج مدع ىلع مئاق عامجإلاو

 هيفو ةعكر ىلإ فوخلا يف حبصلا رصق زوجي هنأ يزورملا رصن نبا دمحم نع يدابعلا

 ءعامجإلاب رفسلا يف اهاضق اذإ يأ ِرَضَحْلا هاف ال ( “لسم حيحص یف ثيدح

 تقولا رحآ يف رفاس ولو «يدرواملا هاكح هحو هيفو معن «رذنملا نبا هاكح امك

 ُهرْصَق ٌرَهْظَأْلاَف ؛ِرَفّسملا ةَتاَقىَضَق ْوَلَو ءادأ لكلا نأ ىلع ٌءانب ّرّصق ةعكر يقبو

 ءامهيف ّمِيُي :يناشلاو صحرملا رّدُصْلا مايق ىلإ ًارظن ءِرََحْلا نود ٍرَفَّسلا يف
 .امهيف ٌرْصَقَي :ثلاثلاو

 يف ام نأ ءاهب صاح ا يأ ءاَهروُس ُةَرَواَحُم ورقم لَقَدْ نم راس ْنَمَو
 ُةَءاَرَو ناك نإف ؛ةماقإلا عضوم نم بوسحم ةدلبلا سفن نم دودعم روسلا لخاد

 ةماقإلا عضاوم نم اهنأل حلا يف اًهّتَواَجُم طرشا ؛ةقصالتم يأ رام

 هل او طرت ال حّصألا :ْتْلُق ةمكح اهلف اهتافاضمو دلبلا عباوت نم ةدودعملا

 «دلبلا جراح اذك ةسردم لاقي هنأ ىرت الأ «دلبلا نم ٌدَعَت ال ةينبألا كلت نأل ُمَلْعَأ

 ريصقت باتك قو )75٠0(« ثيدحلا :ءارسإلا يف تاولصلا تضرف فيك باب
 :حيحصلا يف ملسمو .(٠۹٠٠)ثيدحلا :هعضوم نم جرح اذإ رصقي باب :ةالصلا

 يف يراحبلا دنع ظفل يلو .(٣/٥1۸و ؟و ١١ ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك

 تءوَأَف ءرَفّسلاَو رَضَحْلا يف نيتعكر اَهَضَرَف نيج ةَالّصلا هللا َضَرَف ] :حيحصلا

 :ننسلا يف يئاسنلاو. )٠٠٠١( ثيدحلا :[ رّضَحْلا ٍةآلَّ يف ديو فلا الص

 . ٥۲۲ص ١ ج :ةالصلا تضرف فيك باب

 ¥ مكي ناسلىلَع ةالّصلا هللا َضرَف ]:لاق امهنع هلل | يضر سابع نبا نع ثيدحلا (4)

 ضر هللا نإ ] :ظفل ينو [ةعكر فلا يِفَو نيتك رفسلا يف ءاعبرأ ِرْضَحْلا يف
 فرحا يفو ءعبرأ ميقا ىلعو نيتك ٍرِفاَسْملا ىلع كي مكي نال ىلع الملا
 .(١/1۸۷و ه) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم امهاور [ ةَعْكَر

 .ىرخأب درفنيو ةعكر مامإلا عم فونخلا ف يلصي :هانعمو



 رِفاَسُمْلا ٍةَالَص باب :ِةَعاَمْجْلا دام باك م4

 رفاس مث اليل ميقملا ىون اذإ اميف نارمعلا رابتعا ىلع موصلا يف يعفارلا قفاو هنكل

 ةَرَواَجُم هلق ٌروُس نكي مل نوټ ءالف ًآلإو رطفي هنإف رجفلا لبق تارمعلا قرافو

 ءانه هقلطأ اذك ةماقإ عضوم سيل هنأل بارلا أال ءةماقإلا عضاوم قرافيل ناَرْمُعْلا

 «هتزواحب نم دب ال هنأ ةمئاق بارخلا ناطيح ناك اذإ اميف بذهملا حرش يف ححصو

 نم ةدودعم ةرامع بارخل ا ءارو نكي مل اذإ ام فالخلا لحمو ءدلبلا نم دعي هنأل

 ولو يأ ِنيِتاَسَبْلاَو :ةرامعلاىهتنم ةزواحم بجتف دلبلا نم رهف تناك نإف ءدلبلا
 نوكي نأ الإ ّهّهَللا «ىنكسلاو ةماقإلل تسيل اهنأل ؛اهب ةطرحم ةدلبلاب ةلصتم تناك

 ذشيح اهتزواحم نم دب الف ءاهوصف ضعب وأ ةنّسلا عيمج يف نكست رودو روصق اهيف
 دبلبلا نم تسيل اهنأل ءطرشي ال هنأ رهاظلا :بذهملا حرش يف لاقو ؛يعفارلا هلاق

 عرازملا ضعب ةزواحم طرتشي الو ءلوصفلا ضعب اهيف سانلا ضعب ةماقإب هنم ريصت الف

 .ركذ ام عيمج يف يأ ةَدلَبك ٌةَيَرَقْلاَو ءفنصملا ةلمهأو رّرَحُمْلا يف هب حرص ءًاضيأ

 كلذ عم دب الف دلبلا رودك اهنأل َةلِحْلا ةَرَواَجُم ماّيخْلا نِكاَس ٍرَفَس ُلْوَأَ
 َطْرَش ام هغو ُةُرَفَس ىَهتنِإ نطو ىلإ رفاسملا يأ عَجَر اَذإَو ءاهقفارم ةزواحب نم
 لقتسم وه نم يأ «ىَوَت لو ءكلذ درحمب صحرا عطقنيف يأ عادا ُهَتَْواَجُم
 ءاوس يأ هِلوُصَْوب ُةَرَفَس َعطقنا عضو ءاهيلايلب يأ ماي ٍةَعَبرأ َةَماَقِإ هسفنب
 ؛ضرألا يف برضلا طرشب رصقلا حابأ ىلاعت هللا نأل ؛ هقيرط يف وأ هدصقم ناك

 ريغ عبرألا نود ام ةماقإ نأ تب ةنسلاو «ضرألا يف براض ريغ ماقملا ىلع مزاعلاو

 كلذ يوني دبعلاك هسفنب لقتسي ال نم امأ ءرصفلا عنمي ال جورخلاو لوحدلا يموي

 مهقح يف مامتإلا موزل يفف ريمألا الو جوزلا الو ديسلا وني ملو شيجلا وأ ةجوزلا وأ

 هيف نولقتسي ال مهنأل ءرصقلا مهل نأ ةضورلا دئاوز نم ىوقألا «ناهجو
 لوغشم امهيف هنأل ءحيِحّصلاىَلَع ٍدِجوُرخَو ِهِلوحُد اَمْوَي اهن ُبَسْحُي لَو مدعلاك
 عطق اذهبو :بذهملا حرش يف لاق ءرفسلا لاغشأ نم امهو ؛لاحرتلاو طحلا بعتب

 نابسحي :يناثلاو «باتكلا يف ام فالح وهو ًايرق ًاهجو ةضورلا يف هلعجو «روهمجلا
 . فخلا عزنو ثدحلا اموي حسملا ةدم نم بسحي امك



 م4 رِفاَسُمْلا الص باب :ةَعاَمَجْلا ٍةألّص باك

 عضوملا نوكي نأ نيب هيف قرف ال ةروكذملا َةّدملا وأ ًاقلطم ةماقإلا ةي :ةيبنل

 رهو ةماقإلا ىون اذإ فالخلا لحس مث ,رهظألا ىلع ةزافملاك !ال وأ ةماقإلل اخلاص

 حرش ف هاعدا امك «فالح الب ًاميقم ريصي الف ءرئاس وهو اهارن اذإ امأ ءثكام

 ,019هدفتساف هفالخ يوغبلل بيذهتلا يف نكل «بذهملا
 بنام رصف ِتقَو لک اعف ب ةَجاَح تَّلصَح اَذِإ َلَحْرَي نُ ِةّيب دَ ْماَقأ ْوَلَو

 ا

 000 «نمضب مو دواد وبأ هاور «ةالصلا رصقي ةكع اهماقأ ي هنأل أموَي َرْشَع

 "هب ىتفُي نأ يغبنيف تاياورلا حصأ يهو :يقهيبلا لاق ءرشع ةعست يراخبلا

 :هللا همحر يوغبلا لاق ٠١: 4ص ؟ج :رفاسملا ةالص باب :ةالصلا باتك:بيذهتلا ف (545)

 لَه ِ؛ِةَنْيِفَس 0 ٍةَزاَفَم يِ ؛ةَماقإلا عضم ربع يف مايا م ٍةَعَيرأ ةماقإ رِئاَسُمْلا ىو ْرَلَو
 ريِصَي ال :ينالاو .ةَماقإلا ىو ل اقم مب اما :دآلو ویز امی صن 7

 ءاعدا در يف هللا همحر نقلملا نبا هاتع ام اذهو .ىهتنإ .ِةَماَقإ َعيضْرَم سيل هنأ ؛امْيَقُم

 .ملعأ هلل او .فالخلا اهيف لقن يرغبلا ذإ فاح لب اسل نأ هللا همحر يوونلا

(ME)اهي رم ْرَصَقُي يبا ةَماقإلا هدم  

 لوُسَر عم توزع :لاق سخن رج لور نم ره ادو يا تدم امأ ©

 الإ يلَصُيَأل هليل ةع ينام كَم يف ما ا

 يف دواد بأ هاور .[ّرََس مرق اإ امرأ ارم ِدَلَبْلا لْهَأ ا ] :لوقير و «نْیتمکر
 .نسح هدانساو ۱(۰ ۲۲۹) ثيدحلا ؟ رفاسملا متي ىتم باب سلا ا

 :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نب هلل ادبع ةياور نم وهف «يراحبلا ثيدح امأ ®

 انذز نو ءانرَصَف َرَشَع ةع اَنْرفاَس اَذإ نحت ؛ٌرْصْفَي َرَشَع ةَعلست عي يبنلا َماَقأ]
 ف ءاج ام باب :ةالصلا ريصقت باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ امن

 )١٠١/8(. ثيدحلا :ريصفتلا

 ةرشع عبسو ةرشع عست يل تاياورلا هذه تفلتحاو :لاق هنأ ؛يقهيبلا لوق امأ (©

 ننسلا رظني .ةرشع عست ىور نم ةياور ؛ملعأ هلل او يدنع اهحصأو ؛ىرت امك

 صنلا :ًاثكم عمجي 4 ام رصقي رفاسملا باب :ةالصلا باتك :يقهيبلل ىربكلا

 ةياور :هيف تاياورلا حصأو )١١١(: صنلا :ىرغصلا ننسلا يف لاقو .(2514)
 .امهنع هللا يضر سابع نبا ةياور يأ .ملعأ هلل او .هعبات نمو كرابُملا نبا
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 عيرألا ةماقإ ِّيني رصقلا عنتما اذإو ءاهتين نم غلبأ ةماقإلا سفن نأل يأ ةَعَبرَأ :ليقر
 ق 0

 لوق يِفَو ًالوق يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هاكحو ءىلْوَأ اهتماقإب عانتمالاف ًادعاصف

 يقهيبلا ييو ءرصقل رصقلا ىلع يي لوسرلا مادل ةجاحلا تداز ول هنأ رهاظلا نأل ءادَبأ

 ,2 )ول لدي ام ةباحصلا نم ةدع نع ةديج ديناسأب

 :انكم عمجي مل ام أدب أ رصقي لاق نم باب :ةالصلا باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف (548)

 رقي انوي َنْيِرْسِع كرب ل هللا لرسَر مات :لاق هللادبع نب رباح نع @

 نسب يلع هاورو .ًادئسم هتياورب ٌرَمْعَم درفت :يقهيبلا لاق (2074) صنلا :(ةالّصلا
 .ًالسرم ب يبلا نع تابوت قبا نع نی نعي هوغو كرابلا
 ملف هةَرْشَع عضب اهب ماقا ؛كوبت ةَوْرَغ و بلا عم توزغ) :لاق هک رباح نع (©

 . (57/6) صنلا :(عَجر ىتَح نیک ىَلع ذِي
 اوي نير ريب ق هللا لوُسَر َماقأ :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @

 وهو ةَراَمُع نب نسحلا هب درفت :لاقو (5575) صنلا :(ِنيعكر نقع يل
 5 5 .هب جتحم ريع

 نارا نسو حلل الع - قبطأو َط يأ - جترأ) :لاق هنأ ٌرَمْع نبا نع @

 )٥٥۷۷(. رثألا :(ِنْيَمْكَر يلم اكو :رمع نبا لاق ِقاَرُع يف رهشأ ةئيم
 ناو انكم عی أم ام راسلا هلص يّلَصُ) :لودقي ؛رمع نب ل ادبع نع @

 . )٥۷۸( رثألا : ليل َرْشَع ينا كلذ يسبح

 ُعَمْحَن آل يونس - ٌةَرْمس نب نم رلادبع عم يأ - عم انك) :لاق نسحلا نع @
 )٠١۷۹(. رثألا :(ةالّصلا ٌرُضَقَنَو
 َناَوْرَم نب كَما مم ماّسلاب ماقان اسا نار :سنأ نب هلل اديبع نب صفح نع @

 . )٠٥۸٠( رثألا :(ٍرِفاَسُمْلا هلص يّلَصُي ٍنْيَرْهَش

 رهشأ ةت ٌرمَرَهَمارب اوماقأ ل هللا لور باحلمأ ثأر :ه5# سنا نع @

 ٠ . م ه۸ار رثألا :ةالَصلا تورم
 عم ْتْحَرَح :َلاَق َةَمرعَم ني روسيا َّنْب ِنَمْحَراَدْبَع َّنَأ) :لاق باهش نبا نع @

 ؛ماشلابعَحَوْلا قرف جر ماَع دوس نب محبو صاَقَو ن اسو يبأ

 رفا ٍنَمْحرادْبعَو روسيا ب ؛ُناَضَمَر َلَحَدَو هبل نسخ غراب انما
 2ا | لوُسَر ُبِحاَص تأ 3 املس ابأ اي: :دغَسل تقف رص ذأ ىنأر 00

 ها ينإ :ٌدْعَس َلاَق ُرِطْفَت تنأو نا و حرص رسيا ارب تدهعر

<< 



 ¥4 ٍرِفاَسُمْلا ةَالَص باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 «كلذل رصقي ال هنإف يأ وختو رجالا ل لاقل فئاخ يف ُْفالِخْلا :َليِقَو

 اهجو سيل اذهو «ةالصلا ةفص رييغت يف ارثأ برحلل نأ هريغو براحلا نيب قرفلاو

 الق ةُليِوَط َةَدم اَهَءاَقَب «هريغو براخما يأ َمِلَع ولو «ةقيرط لب هحالطصا ىلع
 هيف يرجي :ليقو ؛نيرفاسملا ةئيه نع ٌديعب ٌنكاس ٌنئكمطم هنأل ءِسْهْدَمْلا ىَلَع رمق
 ."هریغک فالخلا

 هيلع يذلا وه :ثيللا لاق َكيِمِشاَه اليم َنوُعْبْرَأَ يامل رَمّسلا ليِرط :ٌلْصف

 جورخلل مايأ ةثالث ةريسم نم لقأ يف رصقي ال نأ هذ يعفاشلا بحتساو «سانلا

 ىلع ديدحت وهو ًاباهذ انه روكذلا ردقلا ريتعيو ؛هطبض يف ةفينح يبأ فالخ نم

 ددح اهبو ءرثكأ اهنإف ةي 5 نع ةَيِمِشاَهْلاب زرتحاو «بيرقت :ليقو «حصألا

 ِرْيَسب ناََلَحْرَم َوُهَو :تْلَق .ةّيِومُأ ديري ًاليم نوعبرأ لاقف ميدقلا يف يعفاشلا

 ٌعطَق ْوّلَق «ةفاسملا رابعا يف يأ ٌرَبْلاَك ٌرْحَبْلاَو بادقألا بيبدو ي أ ,لاقثألا

 ةفاسم اهنأل ملغ ل و لصق «ءاوهلاب ريسلا ةعرسل يأ َةَعاَس يف هيف َلاَيْمَألا

 ٍداوج سرف ىلع ربلا يف اهعطق ول امك ربي نمز يف اهعطق رثؤي الف رصقلل ةحلاص
 .موي ضعب يق

 نأل هددت َلاَط نإ ٍمِئاَمْلِل رمق الق ءالوَأ نم عِضْوَم دص طرب
 ذحوت اذه نمو ؟ ًال ْمَأ ٌليوط ُهَرفس نأ يرديال اذهو «هنم دب ال ًاليوط رفسلا نوک

 دقو «نيتلحرم مهعم راس اذإ رصقي هنإف هب نوبهذي نيأ ملعي مل اذإ ريسألا ةلأسم
 ملعب الَو هَدَجَو ىم عجز قبآَو ٍميِرَغ بلاط الو «صنلا نع ةضورلا ين هلقن
 رسكب يأ ٍودِصَقَمِل ناك ْوَلَو ئاما يف انركذ امك هرفس لاط نإو يأ ُةَعضْوَم

 . (ه همك رثألا :(مُهَنِم

 يخ ْمَل ام ُرُصَقَي واما نأ ىلع مليا لْهأ عما مك :يذيرا لاق :تلف م ©
 ءاح ام باب :ةالصلا باوبأ :حيحصلا عماجلا :رظني .نوني يلع ىَأ ا تما

 . ٤٣٤ص ۲ ج )٤۸(: ثيدحلا ىلع يذمرتلل ناقيلعت :ٌةالصلا ٌرصقت مك يف

 .ةطخ اهيلعو فصلا ىلع ترف ةخسن ىلع ةلباقم غلب :(۳) ةخسن شماه يف (#)



۳e۸رِفاَّسُمْلا الص باب :َةَعاَمَجْلا قالَ باك  

 ٌرّصَق ,نفأ وأ ةوهُسَك ٍضَرَعِل ليوطلا َكَلَسَف ٌريِصَقَو ليوُط :ناقيرط «داصلا
 ىلع قيرطلا لوط ُهَنأل ی یال ت ر يأ ءالإو

 هححصو ةليوطلا راقسألا رئاس يف امك ٌرُْصقُي :يناشلاو «ضرغ ريغ نم هسفن
 قيرطلا دجسملا نم هحورح يف ٌبَنُجْلا َكَلَس اذإ ام فالخلا اذه ريظنو «يدرواملا

 اذإ هنأ يف فالح الو ةهارك ال هنأ :ةضورلا يف حصألاو «ضرغ ريغ نم دعبألا

 .رصقي ال َريِصَقْلا كلس

 يأ فرعي لَو ِرَفَسلا يف ِهِرْمَأ َكِلاَم يِدنُجْلا وأ ةَجوّزلا و أدل عيت ولو

 ققحت وهو طرشلا دقفل رمق الف ءداصلا رسكب يأ ؛ةدصْقَم ,مهنم دحاو لك

 نإف ءنيتلحرم اوزواج ۾ اميف رهاظ وهو «يعفارلاو يوغبلا هلاق اذك ؛ليوطلا رفسلا

 يدنجلا رمق و رلصقلا قاسم اوون ولف دصقما اوفرعي مل نإو اورصق امهوزواج

 عوطخملا يف رهاظ وهو يعفارلا هللع اذك «هرهقو ريمألا دي تحت سيل هنأل َمُهَنوُد

 مهنإف ؛فرع اذإ امع (ُهَدِصَقُم فرعي الو) هلوقب ززحاو «ناويدلا يف تبثملا نود

 | .لوصح رتي

 يشب صخوس الف يأ قل عوز ىز راف البوك ارق هن نو ٠

7 

 رفاسملل ةناعإ 2 ا ا یش یک بسب يسال رت

 ا مومعب ادار نكي ملق اا ال يصاعلا ةودصتم ىلع

 رفسلا اشنأ ول امك عصا يف صخر الف ٌةيصفت لع م احا اشنأ ر
 ءدصتقلا رمتسا اذإ ام فالخلا لحمو «ءادتبالل ةاعارم هل صخري :يناثلاو «ةينلا هذهب

 بات مث ًايِماَع هانا ولو قَطَقْللا يف يعفارلا هركذ «اعطق صخرت بات نإف

 1 ِ /88رصقلا ةفاسم هدصقم لإ هنم ناك كإف يأ لا نيج نب قتلا ف

 ٌةَقَدَص ] :رلصقلا يف لاق هي هللا َلوُسَر نأ :لاق ؛ههك باطخلا نب رمع ثيدحل @ (549)

 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ُهَنَقَدَص اوُلبفاَف ْمُكْيلَع اهب هللا قص

<< 



 +4 رِفاَسُمْلا آلم باب :ةَعاَمَجْلا الص باك

a E e rE a 5ميماقلا يبأ ةنُس كلذ نأل مامتإلا همر ةظخل متَمِب ىدتقا ولو ءالف الإو رصق 0 2و  
 ي i هءز 350 رف ل ي

 ميقملا لش (میمب) هلوقو 7*2 دمحأو ملسم هجرخأ امك هيلع ُهُمالَسَو يير ْتاَوْلَص

 .مامثإلا ىون اذإ رفاسملاو

 نودتقم مهنأل َنوُدَنَقُمْلا م ا اَمِيُم َفَلخَتْساَو رِفاَسُمْلا مامرا فعر ْوَلَو

 نسم ءزج يف متم. ىدتقا هنأل مامتإلا همزلي يأ ءب ىَدَنْقاَو مامرا داع ْوَل اذکو می

 ٌةَدلَّص وأ الص َْتَدَسَقَف ايدتقم ماَمنإلا مزل ولو الف هب دتقي مل نإف «هتالص

 اهرصق هل زجي ملف اهمامتإ هيلع نيعت ةالص اهنأل مت اثِدْحُم ُهُماَمِإ ناب ْوَأ ءهم

 ا 006
 هنأل يآ ُهَرَفَس لِهَج ْنَمِب وأ ءاسيقُم ناب ًارِفاَسُم هن ْنَمب ىَدَتَقا ولو ر

 ا ا قادس ا ا ةقوراد) .(287/4) ثيدحلا :نيرفاسملا

 ا لا رحمت :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا [ ُهَنصحُر اوُبْاَف ْمُكْيَلَع

 . (19759) ثيدحلا :رفاسملا

 َّلَحجَو رع هللا نإ ] :َلاق يي وللا َلوُسَر ذأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو ©

 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور [ُهُمِاَرَعتْؤَت نأ بب امك ُهُصَححر ینو اذأ ب
 . )0881١5( ثيدحلا :ريصقتلا كرت ةبهارك باب :ةالصلا باتك

 .كلذ قف امف رب ةَعْبرَأ يف ناَرِطْفُيَو نارصقي اظ سابع نباو ٌرَمُع نبا ثيدحل @
 هلثم يف رصقت يذلا رفحا ماب :ةالصلا باتك :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور

 امك مزجملا ةغيصب يراخبلا هقلعو .امهنع حيحص وهو (0494) رثألا :ةالصلا
 . ؟ةالصلا رم رمق مك يف باب :ةالصلا ريصقت باتك :حيحصلا يف .هالعأ هانتبثأ

 كَم تنك اذِإ يَلَصأ فيك 0 :لاق «يلذهلا ةملس نب ىسوم نع © (550)

 يف ملسم هاور مل میام يب أ نس نیتعكر :لاقف ؟مامإلا َعَم لأ مك اَذِإ

 . ملح ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا

 ْمُكَعَم انك اإ انآ: ف كدب سابع نبا عم انك :لاق ةملس نب ىسوم نع (©

 ٍمِساَقْلا يبأ ةنُس كلل ] لاق تتر تام انكر ل اکر دو همت امس
 م

 . حيحصلا لاجر هلاجرو .5١1ص ١ ج :دنسملا ين دمحأ مامإلا هاور .[ جب



o:رِفاَسُمْلا ٍةَالَّص باب :ةعاَمَجْلا ةآلّص باعك  

 َرّصِق هي يف كشر ارِفاَسُم ُةَمِلَع ولو ءرفسلاو ةماقإلا راعش ررهظ عم ّلصألا

 عج يو ريق هه فر رمش ايلا لو صقل تاسلا لاح م مالا نأ

 ُتْمَمَتَأ ال إو ترص ٌرَصَق نإ :لاقق اهيف كله ولو «ملعلاك اذه يف نظلاو ءءادتقالا

 ام قالطإلا ىضتقمو ءرصقلا رفاسملا لاح نم رهاظلا نأل «ٌحّصَأْلا يف َّرّصَق
 .كشلل رصقلا زوجي ال :يناثلاو

 ىلع تدقعنا رصقلا وني مل اذإف مالا لصألا نأل فين رصقلل ُطَرتْشُيَو

 اَهِيِفاَنُم نع ُرُرَحَتلاَو «تاينلا رئاسك ,مارخإلا يف «ميقملاك رصقلا رجي ملف مامتإلا 2 7 و

 .اهيف دد زی الو اهعطقي ال نأب يأ ماو

 لوا يأ لصقل لا ىَرَت هنأ وأ متي وأ ُرْصْقَي هنأ يف َددَرَت مث اريصاق َمَرْخَأ ولو

 مزج تاوفلف :ىلوألا امأ متا واس ْمَأ ْميُم وُه لَه كشف لاك ُهَماَمِإ مق وأ ال مأ

 كشلا لاح يف ةالصلا نم عقاولاو «ءلصاح ةينلا لصأ نالف :ةيناثلا امأو «ةينلا
 :ةشلاثلا امأو «مامتإلا هب همزليو مامتلا ىلع ءرجلا كلذ ىدأتيف ةالصلا نم بوسحم

 .مامتإلاب رعشم مايقلا نألف

 ماق رل امك الص َتْلَطَب ماَمثإلِل ٍبجوُم الب ادْمَع ةا ٌرِصاَقْلا َماق ْوَلَو
 ثدحأ اذإ امع (وِبحْوُم الب) هلوقب زرتحاو «ةينلا رييغت لبق ةدئاز ةعكر ىلإ لفنتملا
 ُهَل َدَجَس جسم و اَ اوْهَس ناك نإ ءأبجاو لصف هنإف كلذل ماقو مامتإلا بح وی ام

 ىلإ ۀَّضوهن نأل اَمِيُم ضن مث داع مسي نأ أ مئاق وهو يأ َقاَرَأ ناف مْلَسَو

 .هوهسل ًايغال ناك هضرهنو «بحاو ةثلاثلا ةعكرلا

 تغلب وأ اهي َةَماَقإلا ىون ولف بلص عوج يف ًرفاسُم لَك طرشي
 لازف ضرمف امئاق يلصي ناك ول امك ةصخرلا ببس لاوزل من ِِيماَإ راد تنیس

 ٠ ' . موقي نأ هيلع بجي ضرملا
 حصن م رصقف هزاوج لهج ولف «هزاوجب ملعلا اضيأ رصقلا ةحصل طرتشي :عرف

 .واو لامتحا هيفو «بعالتم هنأل ؛اعطق هتالص



 ۹ رِفاَسُمْلا ةد باب :ِةَعاَمَجْلا ةلَص باتك

 نم جورعلل َلِحاَرَم ثلث علب اذإ ٍروُهْشَمْلا ىَلَع ماَمنإلا َنِم لصف ُرصَقْلاَو
 هنأل لضفأ مامتإلا :يناثلاو "هيلع موادي ةي ناكو ؛رصقلا بجوي نم فالح

 «لضفأ مامتإلا ناك لحارم ثالث غلبي مل اذإو ءءاوس امه :ليقو المع رثكأ

 يذلا ٌحَالَمْلا فصصملا قالطإ نم ىنئتسيو :ُتْلَق «ةفينح يبأ فالخ نم ًاجورخ

 ضرغل ربل ف رفسلا ميدي نمو «ةنيفس يف هدالوأو هلهأ هعمو «رحبلا يف ٌرفاسي

 .اهعجارف حرشلا يف اهتركذ رحأ لئاسم اذكو «مامتإلا امه لضفألا نإف «حيحص

 ةظفاحملو هِةّمَلا ةت نسم هيف ال هب رضي ْمَل نإ رْطِفْلا َنِم لصف ٌمْوصِلاَو
 امأ ءبابلا يف ةدراولا رابحألا نيب م تنل رك امو «تقولا ةليضف ىلع

 يف يلازغلا نع نالامتحا هيف ؟ هموص حصي لهو "هيلع مارح هنإف هب ررضت نم
 . ىفصتسملا

 ءاَشِعْلاَو برْغَمْلاَو اريٍجأتو اِدْقت رصَعْلاَو رْهظلا َنبُعْمَجْ ا ُروُجَي :لصف

 يذمزلا ُهَنَسَحُف ميدقتلا عمج امأو (2"*””تيحصلا يف تباثف ريخأتلا عمج امأ «كلذك

 تمد اَذِإ ىح «ةكَم ىلإ ةنيدَملا َنِم كي هللا لوُسَر َعَم ْتَرَمَتْغا اهن ةشئاع ثيدحل (191)

 ! ُتْمُضَو ترَطفأَر تنو ترَصَق ءيمأو تنأ يباب ؛للا لوسر اي :تلاق ءم

 ريكا ها ردنا ل يانسلا ارز رع باغانو اطياب كشاف

 .حيحص هدانسإو ۲۲١ص 7 ج :ةالصلا هلثع رصقي يذلا ماقملا باب :ةالصلا

 هيلي هللا َلوُسَر ناك :لاق هيو هلل ادبع نب رباج نع يلع نب نسحلا ثيدح اهنمو (197)
 :َلاَقَ باص :أوُلاَقَف [ ده ام ] :َلاَقف بلع للص ذق ًالُجَرَو ًاماَحِز رف ءرفَس يف

 ا باعك س وف ر ےک روس نم اس
 باك :[ ٍرفَسلا يف اوُموصت نأ بلا َسْيَل ] :ملسم ظفلو )١۹٤١(. ثيدحلا :(۳)
 ن ی نع یا داك و )١١١٠١/۹۲(. ثيدحلا :مايصلا
 ٍةّصْحْرِب مكيلَع ] :لات هنأ دانسإلا اذه فو ثيدحلا اذه يف ديزي ناك هنأ ريثك يبأ

 ۰ . هظفحي م هتلأس املف :لاق ع ْمُكَل ص حر يلا هللا

 غيرت نأ لبق لّحترا اذإ و للا لوُسَر تاك ] :لاق يل كلام نب سنأ ثيدحل (101)
 لبق سمسا تغار اذ هامه َعَمَحَ لر م ؛ِرْصَعْلا تقو ىلإ رهظلا رع أ نضَلشلا
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o1رِفاَسُمْلا ِةَألّص باب :ةَعاَمَجْلا الص باك  

 «جاحلا الإ لضفأ اهتقو يف ةالص لك لعف معن ل 27 يقهيبلاو نابح نبا هححصو

 اذكو ءاهريغ عم عمجت ال اهنإف ؛حبصلا فنصملا هركذ ام ج رخو «هباب يف هركذ دقو

 .عامجإ وهو رصعلاو برغملا نيب عمجي ال

 ءلوق يف ريبصقلا اَذَكَو .ليوطلا رَفّسلا يف عمجت نأ امه سيل ٌةريَسَتُملا :ٌعْرَ

 امك اهدقع ىلإ لب ةيناثلا غارف ىلإ رفسلا ماود ربتعي الو «ةلحارلا ىلع لفنتلاك

 هيلع هب ءادتقا ُهْسْكَعَف الو ٌلْصْفَأ اهَيخأَف ىلوُأْلا تْقَو ًارْئاَس ناک ٹا يتايس

 ۰ .فلاسلا ثيدحلا يف ره امك مالسلاو ةالصلا

 :ةكاث ميدلقتلا طورْشَو

 ال عباتلاو «ىلوألل اعبت لعفي امنإو لخدي مل ةيناثلا تقو نأل ؛ىَلوألاب ةَءاَدُبْلا ©

 :ةالصلا ريصقت باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ بكر من َرْهظلا ىَلَص لحرب نأ
 باک :حيحصلا يف ملسمو )١١١١(. ثيدحلا :سمشلا تغاز امدعب لحترا اذإ باب

 ةياور لو )7١4/43(. ثيدحلا :نيستالصلا نيب عمجلا زاوج باي :نيرفاسملا ةالص

 يف نيتالّصلا نيب َّعَمْحَي نأ َداَرأ اذإ ! لو يبلا ناكر :لاسق (497) ثيدحلا :ملسم

 ثيدحلا :ةياور فو [امُهَي َْمْحَي مك رمل تقر لوا لعد ىح لا ر ٌرخأ رفسلا

 ءرلصَعلا تفو لو ىلإ َرْيَطلا رخو رسل هلع لع اإ ل بلا نع ] )٤۸(:
 .[ قفا بيعي نح ءاسْا و اهي عج ىح برْعَملا ٌرحَويو هي عمي

 غبر لبق لَا اذل كريت قوزع يف ناك لي بنل ذأ | لح نإ امس ثيدح ره نهر
 عز دب لح ذو عنو اهلي رثعتلا ىلإ هتتم اأو رطل رع أ سْمّشلا

 اذإ ناك .ًراَس م عْييُح ٌرْصَمْلاَو َرْهَظلا ىَلَصَو ءِرْهظلا ىلإ 27 ملا
 برغل َدْعَي لحنا إو ايلا عم اهيلصُي ىح برغم رع أ برملا ل لحما

 ءاج ام :ةالصلا باوبأ :عماحلا يف يذمزتلا هاور [وبرْغَمْلا َمَم اَهألَصَف َءاَشِْلا َلُجَع

 .بيرغ نسح ثيدح ذاعم ثيدح :لاقو (5 57 ثيدحلبا :نيتالصلا نيب عمجلا ف

 ثيدحلا :نيتالصلا نيب عمجلا باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يو

 الصلا نيب عمحلا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هاورو )١541(.

 . ةحيحص ةظوفحم يهف :ةياورلا نع لاقو ((05750) ثيدحلا :رفسلا يف



 ror ٍرِقاَسُمْلا ٍةاَلَص باب :ةعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 دارملاو ءطرشلا تاوفل يالا تَدَسسَق اَهُداَسَ ناَبَق اَمُهألَص ولف عو بتلا ىلع مدقتي

 ا ياو

 ىلع ًاسايق ءىّلوألا لوا اَهَلَحَمَو ءاوهس اهمدقت نع زيمتتل « عْمَجْلا ة ينو ©

 مض عمجلا نأل ِرَهْظَألا يف اَهئاْنَأ يف ُروُجَتَو ءرفس اتصخر امهنأ عماجب رصقلا ةن
 طرتشي :يناثلاو «مضلا ةلاح ىلع ةينلا ميدقتب ضرغلا لصحيف لوألا ىلإ ةيناثلا

 كيلذدلف نشكر ةاللضلا هفعتتل دارك رصقلا هك ناب قرف لوألاو هرصقلاك مرحتلا

 دعب زوجي :ليقو «حصألا ىلع زاج ىلوألا مالس عم ىون ولو «مرحتلا دنع تطزشا

 .يوق وهو :بذهملا حرش يف لاق «ةيناثلاب مارحإلا لبقو ىلا نم للحتلا
 امهنيب قرف اذإو ءاعبت لعفت امنإ اهنأل لصق اًمُهنْيِب يب لوطي ال ذب ةالاَوُمْلاَو ف

 يأ ,رَدعب لَو َلاَط نإف «كلذل امهنيب بتاورلا كي عراشلا كرت دقو ءًاعبت نكي م

 لصف رضي الو ءهانركذ امل ءاهِتقَو ىلإ يناثلا ٌرِخَأَت بَّجَو «ءامغإلاو وهسلاك
 ةودع امف يأ يفْرُعْلاب ةلوط ُفَرْعُيَو «'**”امهنيب ةماقإلاب رمأ ل هنأل رييس
 ٠ .الف ؛ال امو رض ًاليوط

 يفيفخ بلص ُلْلَحَ ُرْضَي لو ئضوتلاك حيحّنملا ىَلَع ُعْمَجْلا مُميمْنِلَو
 هنأل ءال :يناثلاو ءاهنود طرش هنأل ا ل «ةماقإلا هبشأف ةالصلا ةحلصم نم هنأل

 ءاعِماَج اَمُهُدِعيو الطب ىّلوألا نم نُكَر كرت َمِلَع مث َعَمَج لَو ءبلطلا ىلإ جاتحي
 امأو «لصفلا لوطب كرادتلا رذعتو اهناكرأ ضعب كرتلف ىلوألا يف نالطبلا امأ

 ناك اذإ يح هنت يال هنا لوشن تقرا :ان ؛دقف دز نب ةماسأ ثيدحلل (15)

 :لاقف اولا َلوُسَر اي ةالّصلا ت تلتف .ءوُضولا غب ملو ا اضن مث لاَ لر بعشلاب
 تأ م ءرشرل ب ْعَبْسَأَف اضَرَتق لرن ةفلدزملا ًءاَج امل بكرت کک

 ET ” ولم يف ُهَرْبِعَب ناّسْنِإ لك انآ من «بِرْغَمْلاىَلَصَم ةالّصل

 :ءوضولا غابسإ باب ؛ءوضولا باتك نصت و رحل هر ل

 ةضانإلا باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .ىرخأ عضاومو (179) ثيدحلا

 . (178/71075) ثيدحلا :تافرع نم



 ِرِفاَسُمْلا الص با :ِةَعاَمَجْلا لَم بات مو

 يآ كرادت لطب مل نإ ةيناثلا َنِم وأ لوألا ميدقت اهتحص طرش نلف :ةيناثلا

 ةالصلاب ليوطلا لصفلا عوقول «َعْمَج الو َةَلِطاَف الإ «ةحصلاىلع ناتالصلا تَّضَّمو

 اًمُهَداَعَأ ءامهيأ نم كوزتملا نكرلا نوك يأ ؛َلِهَج ْوَلَو ءاهنقو يف اهديعيف ةيناثلا

 .ةيناثلا نم هكرت لامتحال عمجلا زوجي الو «لرألا نم كزتلا لامتحال هامه

 عورشلا دنع يأ مْ ةي ةلاوُمْلاَو بيتزا بجي مل ىلوألا َرخأ اذ

 هبشت اهتقو جورخب يهو عبت لوألاو ءاه تقولا نأل « «حيجصلا ىلع ,ةالصلا يف
 مزح ِرَرَحُمْلا يف عقوو «ميدقتلاب عمج ول امك كلذ عيمج بجي :يناثلاو «ةتئافلا

 ٍةينِ ٍةّسيب رجالا ُنْرَك بجو ,ريغصلا يواحلا هيف هعبتو طلغ وهو ؛عمجلا ةين بوجوب
 ريغل ريخأتلاك ةيصعم نوكي دق ريخأتلا نأل َءاّضَق ُنوُكَتَو يصغي الو ِعْمَجْلا

 ؛ىون نإ هنأ حصألاو ءامهنيب زيمت ةين نم دبالف هل ريخأتلاك ًاحابم نوكي دقو عمجلا

 يف همالك هاضتقا امك ءالف اهنود وأ ءىفك ؛ةعكر عسي ام تقولا نم يقب دقو

 .ةالصلا ردق ربتعاف «بذهملا حرش يف فلاحو ؛يعفارلل ًاعبت ةضورلا
 ريخأت نيعتف يأ ؛ُعْمَجْلا لع اميقم الملا نب رام اميدفت َعَمج ج ولو

 اهل ةنايص ٌحَصألا يف لطب ال اهدْعبَو ةي ةيناثلا يِفَو ءرذعلا لاوزل اهتقو ىلإ ةيناثلا

 ءاهئانثأ يف ةماقإلاب رصقلا عنتمي امك لطبت :يناشلاو ءداقعنالا دعب نالطبلا نع

 اًمِهِغاَرَف دَ ماقا اريخأَت وأ ءعمجلا فالخب ةماقإلا ياني رصقلا ناب قرف لوألاو

 ةالصلا نأ هيف ىنعملا أكو :يعفارلا لاق اضف ىّلوألا ٌلَعْجَي ُهلْبَقو نوي مل

 تناك اذإ اذهو ءاهعيمج يف عمجلا ببس دوحو ريتعاف ريخأتلا دنع ةيناثلل عبت لوألا

 نأ يغبني :بذهملا حرش يف لاق «ةيناثلا ءانثأ يف تناك نإف ؛لوألا ءانثأ يف ةماقإلا

 ًاعطق ءادأ ىلوألا نوكت

 اعيمج اينامثو ءاعيمج اعبس ةنيدملاب ىلص هلي هنأل ِِرَطَمْلاب م ْدَجْلا ُروُجَيَو :لصف

 يفوح ريع نمل :ملسمل ةياور يف "هيلع قفتم 'ءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو رهظلا

 ٌرهظلا ءايناّمو عبس ٍةُيدَمْلاِب لص لييبا نأ ] :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (57)
<< 



 موو رِفاَسُمْلا ٍةالص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باك

 ىكح نمو ًاعطق يأ ءاعيلقت ءرطملا رذعب كلذ ىرأ :كلام لاق """إرّفس لَ
 عمدا ىلإ يدؤيف عطقني دق رطملا نأل ءًاريخأت ُهْعْنَم ُديِدَجْلاَو ب هَر ْدَقَف هيف فالخلا

 .رفسلا رذعب عمجلا ىلع اسايق زاوملا ميدقلاو ردع درجو ريغ نم

 عمدلا ققحتيل نيتالصلا لوأ يأ َمُهَلَوَأ طلا نعي ةُدوُجُو ميدقتلا ٌطْرْشَو

 لّوأب ىلوألا رنا ٌلاصتا ققحتيل «ىلوألا مال دنع ُهَطاَرِيْسا حمال و ءرذعلا عم

 ُدَرَبْلاَو حلاو معمل نع مامإلا هلقنو «طرتشي ال :يناثلاو «رذعلاب ًانورقم ةيناثلا

 َةَعاَمَج يّلَصْمْلاِب ةّصْخّرلا صيِصخَت :ٌرَهْظألاَو بولا أَو يأ هاَباَذ نإ ٍرْطَمَك

 «ةعامجلا ليصحتو ةقشملل روج عملا نأل ءهقي هِقيرَط يف رَطمْلاب ذي دهب ٍدجْسسمب

 دجسملا يف عمجي ناك ولو هنأل «صتخ ال :يناثلاو ءاَمّديَخ يف دوقفم ىنعملا اذهو

 . هبرقب هحاوزأ تویبو

 باي :ةالصلا تيقارم باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ءاَلاَو برملا رمل

 يبنلا ىلص ] :هل ظفل فو (517) ثيدحلاو (0 47)ثيدحلا :رصعلا ىلإ رهّظلا ريخأت
 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم دنع لوألاو [ اعُيِمَح ًايناَمَثَو ءاعْيمَح ًاعَْس د
 لوسر ّعَمْح ) :لاق سابع نبا نع :ملسمل ةياور يقو ۷٠(. ٦١/٠)ثيدحلا :نيرفاسملا

 لاق [ طم الو فزع ريف ني ويدل ءاي براو رطل رطل ن 4 ا
 :[ ُهَمأ جرحي ال ئك ] :َلاَق ؟ كلذ لَمَف َمِل :ساّبع نال ُسْلُق :ريبح نب ديعس

 . (7/ه/ه4) ثيدحلا

 «سششلا تباع ىح رماد امو سابع نبا نبط :لاق ؛قيقش نب هللادبع نع (1۷)

 عت يک نب حر هاف :َلاَق «ةالكملا ةالصلا نووي سالا َلْعَجَو ؛موُحنلا تدي
 مث ١ كلما ال ؟ وسلب يئن :ساّبع نبا لاَ !ةالّصلا ملا :يغنب الر رف ال

 س هور .ءاَشِعْلاَ برملا ِرْمَمْلاَو رطلا نيب عَمَح ل هللا َلوُسَر تار :َلاَق

 [ رس الو فرخ ريع يف ٍةَنْيوَمْلاِب 1 : :ريبج نب ديعس ةياور يلو )٠۷(« ثيدحلا
 يف مسجلا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو .0:5/04) ثيدحلا

 .هدعب امو (551457)ثيدحلا :رطملا



 ِةَعُمُجْلا ٍةَآلَص با :ِةَعاَمَجْلا ٍةَلَص باك

 r 2 ع 4

 ةعمجلا ةالص بان

 تمس ءاضبأ امرك يو هاًهِناَكْسِإَو اهو میل ضب يه :ةعمحلا

 نب ةا يبأ ِثْيِدَح نِ يِقْنلِل تاّثوألا ليا يِفَو ءاهَل سانلا عاميحال كلب
 هللا دنِع ْمَظْعَأَو ُهَدنِع اًهُمظْعَأَو مايل ديس ةعمحجلا مري نإ :اعوفُرَم رذنلاډبع

 .۲ ىحلضألا موي رطفلا موي نم

 راذصألا نم يآ ووو ضر الب ميم رکو رح فلک لحل نق الإ
1 

 ؛ىلؤأو تاولصلا نم اهريغك نونمحبو يص ىلع ةعمج الف «ةعامجلا كرتل ةصخرملا

 هب هلاغتشال رفاسمالو «عامجإلاب ةأرماالو «هالوم ةمدح نع عطقني هنأل ؛قيقرالو

 دلل هرو ضيرمالو

 ؛ماّيألا دبس ِةَمْمْجْلا ْمْوَي أ ] : بلا لاق :لاَق ؛رذملادبع ى ةبابل يبأ نع (104)

 سمح هيف رطل ٍمْوََو ىحضألا مزي ني هللا دنع مَع َوُهَو .هللا دنع اًهْمْظْعَأَو

 هيو .ْمَدآ هللا ىقوت هيو .ضرألا ىلإ ذآ هيف هللا طبر .مدآ هي هلا قلع :لالج

 [ ٌةَعاّسلا موت هيو مارح لاسي ْمَل ام ةاَطْغأ لإ ايس ديما اهي هللا لأني آل ةَعاَس

 ثيدحلا :ةعمجلا اضف باب :ةالصلا ةماقإ بانك :ننسلا يث هحام نبا هاور

 )1551١(. ثيدحلا رکا ي يارب .نسح هدانسإو ۰۸(۰ )٤

 )٠۹ هلا ىَلَع ِةَعُمْجْلا بوُجُو لأ 7

 © اإ | اونا نيل اما :ىلاعت هلرقل نكت رک ىلع ةعمجلا نيعت ا :هلوك

 ك ريح میدم اورو لا رکو ىلإ اوعساف ةعمحلا موي نِ ْةالّصلِل يدون

 لو يبلا جوز اهنع هللا يضر ةصفح نح ثيدحلاو ؛[ 4/ ةعمجلا ] دولت متتک نإ

 :نتسلا يف يئاسنلا هاور [ ملحم لك ىلع ْبحاَو ٍةَعُمُحْلا ٌحاَوَر ] :لاف ل يبنلا نأ

 :ةياور يلو .حيحصلا طرش ىلع هدانسإو ۸۹ص ۲ ج :ةعمجلا, نع فلحتلا يف ديدشتلا باب

 ربأ هاور [ لسع ِةَُمحْلا ىلإ حار ْنَم لك ىلع هةعْمُحْلا خاور مل لک ىَلَع]
 .حیحسص ەدانسإو (4۳۲) ثيدحلا :ةعمتجلا مري لسعلا ل باي :ةراهطلا باتك :نئسسلا يف دواد

 .(؟2.0) ثيدحلا :ةالصلا باتك:ىقتنملا يف دوراجلا نباو

>> 



 oy َةَعُمْجْلا ٍةَالَصم باپ :ِةَعاَمَجْلا ٍةَألَص باك

 كرت يف فلاسلا ثيدحلل َقَعاَمَجْلا كرت يف صخره ٍروُذْعَمىَلَع ةَعْمُج َدَعُمُج

 ىَلَع قیقر ُهْضْعَب ْنَم اذکو ېهرد هيلع يقب ام بع هنأل ا

 نإ :يناثلاو ءلكلا قرك لالقتسالاو لامكلا نم ُعَْمَي ضْعْبْلا ؛ قر نأ «حيجملا

 .اعنیح هغارفل هتمزل هتبون ةعمحللا موي فداصو ةًاياهُم ديس نيبو هنيب ناك

 الإ عياَجْلا نم فرص نأ هلو ,عامجإلاب ُهَتَعْمُج تخص هره تخص ْنَمَو

 نل تولا َلَحَد نإ ُةفاريصنا ُمُرْحَيَف ؛وب قلا ردع هب ْنَم يأ ءةوخَنو ضير
 الإ هيفاريعنإلل هجو الف اَهوُمحَتو ارح اذإف قسما عدل ْمهَفَح يف صخر

 تلق ءاضيأ أمامإلا هلاق امك مهتمزل تميقأ اذإو :تلق ءوراطيلاب ُةَرَرَص ديري نأ

 ءافتنال فوح الب همزلت اهنإف ءرضح اذإ ادئاق دجي ال يذلا ىمعألا ًاضيأ ىنثتسيو

 ىح ةَعْمْجْلا ] :لاق باهش نب قراط ثيدحل ءٍضَرم الب میم رکذ رح :هلوق اّن ©

 [ضْيِرُم وأ ؛ ؛يبص وا ؛ةارما ر وأ ؛كولمَم دبع : عبر الإ عام يف ملص لک ىَلَع

 )1١۹۷(. ثيدحلا :ةأرملاو كولمملا ىلع ةعمجلا باب :ةالصلا باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور

 ةّيينلا ىأر رجح نبا لاف :تلق .ًاكيش هنم عمسي ملر ٌهوينلا ىأر دق باهش نب قراط :لاقو

 مكاحلا هاورو .حيحص ثيدحلاف )1١8( ةمجرتلا :بيذهتلا بيذهت :رظني .ًالسرم هنع یورو

 :كردتسملا ف :ثيدحلا :دَي يبنلا نع يرعشألا ىسوم يبأ نع باهش نب قراط نع ًالوصرم

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )707/١١57(: ثيدحلا :ةعمجلا باتك

 ل يلا نع يرادلا مسيم ثيدحلف ؛ةعممملا كرت يف ةصخر هل نإف نفاسما نأ @

 ننسلا يف يقهيلا هارر [ ٍرِفاَسُم وأ ولو أ يِبص ىَلَع الإ ةَبحاَو ةَعْمْحْلا ] :لاق

 :َلاَق هلي هللا َلوُسَر نأ ؛هلَط رباج نعو 40080 ثيدحلا :ةعمجلا باتك :ىربكلا

 ذأ ضرس ىلع الإ يعجل موب ةمْمحل هلع رجألا مويا لاب ني ناک نم

 ها نسا راَحَي وأ وهب اًهنَع ینغتسا نمو لولم نأ يبس زا فام

 هاورو :لاقو «(۵۷۳۲) تیدحلل :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هارر [ ٌدْيمَح يي هلل او

 نب ِرَمَع نع رثألا ينو .[ ارم أ :مهيف دازق ةه نبا نع ميرم يبأ نب ديعس

 ! َةَمُمُحْلا : :َلاق ؟َكُسِبحَياَم لاَ ءار َلَقَع دق ًالُجَر ىأر ؛ باطلا

 ,(ها775) رثألا ؛يقهيبلا هاور .بَهْذاَف رفاسم سبح ال ةَعُمْحْلا إ :َلاَق

 دبع لدب نيف - اهنم لقتي يأ - ةمخسن ف :(6) ةحسن شماه ل (8)



e۸ 
 ةعُْجْلا ٍةَدلَص باب :ٍةَعاَمَجْلا الص باك

 مه ديعلا ارلص اذإ داوسلا لهأو يار دا حرص ي هرك امك ةقدلا
 .حصألا ىلع فارصنالا

 ءررضلا ءاضتنال تک زا نكن مو اکرم اجو نإ َنِمرلاَو مره خيشلا مرتو
 ٌمْنَج مه ناك نإ ةَ هلا راو « هذه ةلاحلاو ًاضيأ هئافتنال داق دِجَي ىمْعَأَو
 همي دليل :هيلت فرط نم رده يف لاغ تؤم ْمََُيأةَممْحْلا هب عمت
 هل ركذو دواد وبأ هاور (اَدنلا َعِمَس ْنَمىَلَع ةا 46 هلوقل قف لَ ېر
 دح هعمس زواج الو مصأ نكي ملو هيلإىغصأ نم عامس ٌريتعملاو مد يقهيبلا
 نع تاقوألا لئاضف باتك يف يقهببلا ىور «هتيوفت فوح «لاوزلا دْعَب نفسا همز 'رَم ىَلَع ْمُوْحَيَو ءاهلهأ عيمج ىلع بحو ةيرقلا لهأ ضعب كلذ عمس اذإف ,ةداعلا
 ةعمدلا رظتني الو داطصي ةعمجلا موي ٌرفاسي ٌداَيص لحجر اندنع ناك :لاق يعازوألا
 اورفاس ًاموق نأ :دهاج نع انيورو ءاهنذأ الإ اهنم قبي ملف هتلغبب فسحخف اموی جرتخف
 ا تت ا . “ران اوري نأ ريغ نم مهؤابحخ مهيلع مرطضاف سمشلا لاوز نيح ةعمجلا مري
 ثيدحلا اذه ىور :لاقو )٠١55(« ثيدحلا :ةالصلا باتك :نئسلا  دواد وبأ هاور (560)

 بيعش نب ورمع نع (5485) ا :ىربكلا ننسلا ف ادهاش هل يقهيبلا ركذو دو دنا دس هنو همنا و ورم نب هن انبي ع اروتعتم نايتس نع 13
 دانسإلا اذهب هباتك ين هللا همحر يطقرادلا هركذ اذكه :لاقو .هدج نع هيبأ نع
 هللا ءاش نإ نسح اعوفرم هدانسإ :تسْلُق .ىهتنإ .اعوفرم كلذك ورمع نع ةأطرأ نب جاجح نع يورو .ًاعوفرم

 يهنلاو مه/ةعمجلا ]4نوُمَلخت سك نإ ہک ربخ كلذ علا اوُرْدَو هللا وا ارعساف ِةَمْمّحْلا مري ن ٍةالّصلِ يدرب اإ اوُماَع نيا اهنيأَبإِ) :لاعت هلوق ةلاسملل ليلدلاو .ةلأسملاىلع ًالیلد سيل هنأ مث هقفلا بتك يف لخدي نأ يغبني امو «رظن هيف مالك اذه (111)
 .ملعأ هللاو .فذق وأ لازلز وأ فسح ةبيصم هيلع عقت وأ يدام ررضب عفي نأ ةرورضلاب سيلو .روظحلا يف عقو رفاس اذإف مثالا ن فلكلا عقوي بحاولا كرو .داهجلاك هتليضفل صخر وأ عراشلا هب رمأ ءانثتسا نم الإ ءادألا بجو لحدف هتقو لرصحب ناذألا ناح اذإف 1١ / ةعمجلا ] 4امئاَ ورکر انب ارطقنا ارل أ راح اور اذإو:لاعت هلوقل ةراجتوأ وهلل اهكرت نع



 ۳2۹ ِةَمُمُجْلا الم باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةالص بايك

 يف هئافتنال ةَقْفْرلا نع هل رر وأ قيرط يف ُةعْمحْلا كفن ذأ الإ

 ىلإ ةفاضم ةعمجلا نأل ديدَجْلا يف ِهولْعَبَك لاّورلا َلْبَكَو «ةيناثلا يف ررضتلاو «لوألا
 ةلمرح يف هيلع ّصنو ميدقلاو «تقولا لبق راّدلا ديعب ىلع يعسلا بجي اذهلو «مويلا

 اصنلا عاب اذإ امك ؛لاوزلا وهو «بوجولا تقو لحدي مل اذإ مرحي ال هنأ :ًاضيأ

 ,حابملا رفسلا يف هلباقمو ديدحلا ىلع يأ ءاحاَبُم ًارفَس ناك نإ ءلوحلا مامت لبق

 ًةَعاَطلا نأ ٌحّصَألا :تْلُق .ًاعطق يأ َراَج ءةبحتسم وأ ةبحاو يأ عاص ناک نر

 نإو ءامهنم عنميف لاوزلا دعب امأ هيف فالخلا يرجيف يأ ُمَلْعأ هلل ار جالاك

 ًاضيأ هيف فالخلا ءارحإ مهوي ام رّرَحُملا يف عقو ناك

 تابيغرلا مومعل ٌحّصألا يف ْمِهِرْهَظ يف ُةَعامَجْلا نست : (مهْيََعَةَعْمْجأل ْنَمَو

 فالحلار ةعمجلا راعش ا اذه يف ةعامجلا نأل ال :يناثلاو ءةعامحملا يف ةدراولا

 ءاعامجإ مهرهظ يف بحتست بحتست ةعامجلاف اهريغ يف اوناك ول امأ ءدلبلا يف نيروذعملا يف

 ءاهب ةعامجلا كرت ىلإ اوبسنيو ندا يف ارمهتي الكل ْمُهُرْدُع يِفخ نإ اهَنوُفَحُبَو
 .ذقتيح ةمهتلا ءافتنال ءافخإلا بحتسي الف ًارهاظ رذعلا ناك نإف

 «ةفخلا عقوتي ضيرملاو «قتعلا وجري دبعلاك يأ رغ َلاَوَر نکنَأ ْنَمِل بدنيو

 عفرب سأببلا لصحيو ءاهنم هنكمت لامتحال « ِةَعُمُجْلا ني سيلا ىلإ هِرْهَظ ٌريِخأَ
 ءاًهُليِجْعَت ٍنِمّزلاَو ٍةَأرَمْلاَك ورغلو «حيحصلا ىلع يناثلا ع وكر لا نم ُهّسأر مامإلا

 .تقولا لَّوأ ةليضف ىلع ةظفاحم

 اًضْرَف امهنأل هلا تف :اَهُدَحَأ © : :ٌطورش اَهِرْيَغ طْرش عم اهتحصلو

 يناسملتلا نبا ىعداو «رفسلا ةالصو رضحلا ةالصك امهتقو فلتخب ملف راحاو تقو
 تسقو نييعت مامإلل نأ فالح ال هنأ :رذنلاو ةرافكلاب مامإلا ةبلاطم ىلع همالك يف

 ًارهظ لب يأ ٌةَعُمُج ىَضْقَت الق بيرغ وهو ًاعّسوم ناك نإو «ةعمحلا ةماقإ

 هاور (سْملا ليمن نح هعمل يلم ناك ي يبا نأ :ه85 كلام نب سنأ نع (575)
 يلو )1١4(. ثيدحلا :ةعمجلا تقو باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

<< 



 ٍةَعُمْجْلا ٍةألَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باك ۳۹۰

 امهيف رصتقي نيتبطح عسي ام تقولا نم قبي مل نأب يأ ءاهنغ قاض ولف ,عامجإلاب
 و ماما ىلإ حرب رصقلا طرش تاف اذإ امك رهط اوُلص هم دب ال ام ىلع
 لوق يفو ءءادتبالاب ماودلل اقاحلإ انب رَ ر اه مغر «تقولا يأ ءجّرخ
 «هلماتف اذه حيحصت يضتقي ءانبلا | ذهو ةلقتسم ةالص اهنأ ىلع ًءانب افادتنا
 اًهّمِيُي ليقَو «ةيناثلا كرادت ىلإ ماق نأ دعب تقولا جرح اذإ يأ يريفك قوبسَملاو
 جرح اذإ ام فالخب سانلاو «مامإلا ةعمج يهو ةحيحص ةعمجل ةعبات اهنأل ةَعُمُج

 .مامإلا مالس لبق تقولا

 تمدهناولو «عابتالل < َنيِعمَجُمْلا ناطْؤأ ةي يي أ طخ يف َماَقن نأ أ :يناثلا ©

 ماَيِخْلا له مزال ولو ““" هرعباتو هيلع صن ًاوُعّمَح اهئانب ىلع اوماقأف ةيرق
 لئابق نأل ِرَهْظألا يف َةَعُمُج الق ءاتشو افيص اعضوم اومزلف يأ دب ءارحصلا
 الهو لهب عراشلا مهرم الو ءاهنولصي اوناك امو ةنيدملا لوح نيميقم !اوناك برعلا

 ."نينطوتسملا ةينبأ مهل تسيلو نيزفوتسملا ةئيه ىلع مهنأل
 ّّ ير بيب ا يي با با4(71(

 .(850/9)و (858/78) ثيدحلا :سمشلا لوزت نيح ةعمجلا ةالص باب :ةعمجلا
 َدْعَب - ْتَمُمُْج ٍةَعْمْح لوأ دا :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل © (577)

 نرحل نم ىئاوخي سيقلا دبع دحل يف - 4 هلا لوُسَر اجل يف ةَعْمُح
 ثيدحلا :ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراحتبلا هاور

(AY) 

 محلا نع ولام مع ىلإ ارك منا :ةريره يبأ نع ةيش يبأ نبا جرخأو 9
 باب :ةالصلا باتك ؛فْئَصُمْلا باتكلا يف هاور ([ متنك ثْيَح اوعمج ] : :بتكف
 .حيحص هدانسإو (9078) صنلا :اهريغو ىرقلا يل ةعمجلا ىري ناك نم

 ایا : :يدَع نب يدَع ىلإ بتك هنأ زيزعلادبع نب رمع نع ةبيش يبأ نبا جرخأو @
 صنلا مهب عح ريا ولع ئا ترب ووم لأب اوسي صب لما
 .فنصملا باتكلا نم (5074)

 نا هنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ؛َنوُعَمَحُي اراك ْمُهَنإَف ؛نيزفوتسملا ريغ امأ (114)

>> 



 ۳ ِةَعُمُجْلا ٍةالَص باب :ةعاَمَجلا ٍةالَص باك

 اهددعت راج ول نال ءال يف ع اهر لو اهب نأ :ثإ لا ©

 رْسْعَو تربك اَذإ الإ ءانه اذكف عامجإلاب زوجي ال كلذو عرئاشملا دجسم ل زاب

 ميِظع ره لاَح نإ :ليقو رولا هاه ىشتنمت ل :ليقو ءناكم يف مُهعامججا
 ءاهِوَدَعب ُةَعْمُجْلا تدّعي تَلَصْنَد ىَرُق تاك نإ :ليِقو ندب انك اھیقش نی
 مهو دادغب لحد 5 يعفاشلا نأ ؛فالتحالا اذه ببس نأ ملعأو «ءادتبالا يف يأ

 ىلع هببس يف انباحصأ فلتخاف «ركني ملف ؛ةثالث :ليقو «نيعضوم يف ةعمجلا نوميقي

 سيلو ةيداهتجا ةلأسملا نإ :ليقو ؛هجوألا هذه نم لوألا هببس نأ اهحصأ هجوأ

 :ليقو «ثلاثلا هببس :ليقو «راكنإلاىلع ردقي مل وأ «نيدهتجا ىلع ركني نأ دهتجملل
 .عبارلا

 و J ا م

 عامتجال ةقباسلا ٌةَحِيِحّملاَ ءددعتلا زوجي ال ثيح نم يأ َةَعُمْج اًهَقَبَس ولف

 يو «ةدحاو ةعمج ىلع ديزم ال هنأ نم مدقت امل «ةلطاب ةقحاللاو ءاهيف طئارشلا

 ًاتايتفا ها لولا عح يا ةَحيِحّملا يف يناثلا عم ُناَطْلُسلا ناك نإ :لْوَق

 وأ مظعألا مامإلا هب دارملاو «هب هتاف يأ اذكب هيلع تأتفأ لاقي ءانوق يأ هيلع

 هب نأل مرحلا قبس م ُرْبَتْعُمْلاَو «يليحلا هركذ امك هتهح نم بتارلا وأ ةمامإلا يف

 ال ريبكتلا رحآب رابتعالا نأ حصألاو «ةحيحسعلا يهف الو اهب ٌمَرْحَأ أ اَهيَأَف داقعنالا

 ءاهل داسفلا ضورع نمأ اهنع للحتلا عقو اذإ ةحيحصلا نأل للحل :ليقو «هلوأب

 هجر : رجح نبا لاق (مهْيَلَع بْب الف َنوُعَمَحُي ةنْيدَمْلاَو ةكم نيب ِاَِمْلا لأ ی 7

 :كلام نع فصلا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا دنع وهو .حيحص دانسإب قار راد

 ٍةَيدَمْلاَو ةَكَم ن هايل ونه يِ ٍدَّمَحُم ُباَحْمَأ َناك) :ظفلب (0071) صنلا
 :لاقف ٍدْعَس ّنْي ْثّْللا تلأس :لاق ةملسم نب ديلولا نع يقهيبلا جرخأو .(َنوُُمَحُي
 ّلهأ ف مهب ْعّمَحِيلف ِةعْمْحْلاب أور يأ ْمِهْلعَ ةَعامَج اهي ةر أ ِةَْيِدَم لك

 َنْب َرَمُع ِدْهَع ىلع ةَمُمُجْلا َنوُعْمَحُي ارئاك لحارس رص نامو ةر ردانكسإلا

 ننسلا يف (ِةَباَحَّصلا نِم لاخر اًهْيِفَو ءاَمهنَع هللا يضر نافع نب َناَمْمْعَو باطلا

 سابع نبا ثيدح ىرقلا يف ةعمجلا ف لصألاو .(ه١١0)صنلا :ةعمجلا باتك :ىربكلا

 .ملعأ هلل او .ىڻارج لهأ لعف يف



 ٍةَعْمُجْلا ٍةَالَص با :ِةَعاَمَجْلا الص باك ۳1۲

 نأ ىلإ ًارظن ٍةّبَطخلا لّوَأب :َلِيِقَو ءىلوأ هب رابتعالا ناكف للحتلا لبق ام فالخب

 .نيتعكر ةباثع نيتبطخلا

 مدع لصألا نأل تقولا عستا نإ يأ ُةَعُمُجْلا تقنؤتسأ كلَضْوُأ أعم اَنَعََو وَ

 نأل ءارْهظ الص تّيِسنَو ْتنيعَت وأ نيعتت ملو اَمُهاَدْحِإ ْتَقْبَس إو (ةيرخ ةعمج

 مل ىلوألا نأل ُةَعْمُج لوق يِفَو ءاهدعب ىرحأ ةعمج دقع زوجي الف ْتَّحص ةعمجلا

 .اهناكرأو اهطورش ضعب ,تاوفل ةدساف ةعمجك يهف ةءاربلا اهب لصحت

 أ ءاَهرْيْغك اًهُطْرَشَو «عامجإلا يف هب دتعي نم عامتحال ٌةَعاَمَجْلا م عباّرلا ه

 نو «ديدحلاىلع اهم يف ر طرشي َّسْيَلُهنْذإَو ناّطلسلا ٌروُضْحَو «تاولصلا نم

 نأل أ ًارَكَذ رح ؛ ؛ًافلَكُم ۾ 01 فيقوتلا هيف تبث ددع لقأ هنأل َنيِعَبرَأب ماَقت

 مل اهنأل ضيرملاب اذه ضقتني الو «مهب دقعنت الف مهصقنل مهيلع بحت ال مهدادضأ

 ةالّصلا هيلع هنأل َةَجاَحْل الإ افّيِص الو ٌءاَمِش ُنَعْظَي ال ًانطاوتسسُم «هب ًاقفر هيلع بحت

 ,ىَضْرَمْلاِب اَهُداَمِعْلا حجما «" ناطيتسالا مدعل عادولا ةجحب عمجي مل ُمَالَّسلاَو

 لي نع رضي بذ امنع بأ دباف ناكو ؛كلام نب بعك نب نمحرلادبع ثيدحل )1٦٥(

 تقف هَةَراَرُز نب َدَعْس َمَحَرَت ِةَعُمْحْلا موي َءادنلا َمِمَس اذ ناك هنأ كلام نب وسمك

 مره يف ان نب عمم نم لر :َلاَق رار نب دَعْسأل َتْمَحَرَت َءادنلا تمس اذِإ :ُهَل

 :َلاَك ؟فهمْرَي مک یک : تلق تامضحلا هل هل ُلاَقُي ټن يف ةضايب يي ٍةَرَح ْنِم تيا

 ثيدحلا :ىرقلا يف ةعمجلا باب :ةالصلا باتك:نئسلا ف دواد وبأ هاور .َنوُعْبْرَأ

 يف مكاحلاو )٠١89(. ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا يف هحام نباو )٠079(.

 لاق .ملسم طرشىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو 5/١١7 ١(« 9) ثيدحلا :كردتسملا

 دانسإلا نسح ثيدح اذه :(5١017و1:/61) ثيدحلا :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا

 نب رباح ىلع لحد :لاق ,هيبأ . نع ؛نيسح نب يلع نب دمحم نب رفعج ثيدحل (57)

 يبي ىّلصف ماقا مث من ؛لالب َنْذَأ ب :هفو حّ يف ليوطلا ثيدحلا كف ل ادبع

 يف ملسم هاور (ًاكيَش انهي صب حلو صع َرْصَعْلا ىلَصُم َماَق من رهط لَو هللا َلوُسَر

 يق دواد ربأو .(00718/15197) ثيدحلا :ٌلو يبنلا ةجح باب :جحلا باتك :حيحصلا

<< 



 م َةَعْمُجْلا هال باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةَذلَص باك

 ال لوق وهو ؛دبعلا ىلع سايقلا عنملا هجوو ءًافيفخت مهيلع بحت مل امثإو ؛مهلامكل
 :َنيِعَبرَأ قوق ةنوك طرشي ل َماَمإلا أر ,يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هاكح امك هجو

 نم لقأب عي ملو ةنيدملاب َعَمَح دي هنأ يور امل طرتشي :يناثلاو «رابخألا قالطإل
 أ نوَبرألا ضنا ولو ,نيعبرألا ىلع هتدايزب رعشُي اذهو :يعفارلا لاق «نيعبرأ

 عامتسالا ةبطخلا دوصقم نأل مهي يف ُلِوُعْفَمْلا ٍبَسْحُي ْمَل ةَبَطَخْلا يف ْمُهُضْعَب

 «نيعبرألا ىلع هتدايز طرتشي ال مامإلا نأ مدقت دقو ربتعملا ددعلا نيعبرألاب دارملاو

 ملس اذإ ءانبلا زوجي امك «لصقلا لوط لبق اوذاع نإ ىتعم ام ىَلَعُءاَنبْلا روجر

 يأ اَمُهَنِيَي ًاوُضَقْلا نإ ٍةَبطخْلا ىَلَع ٍةالملا ء ُءانب اَذُكَو «لصفلا لوط لبق ركذت مث

 فانشينسالا بجو هِلوط َدْعَب ءنيتلأسملا يف يأ ْوُداَع ْنِإَف ءلصفلا لوط لبق اوداعو

 عابتإ بوحولا حو ؛ةبطخلا يف ةالاوملا بوحو ىلع بم فالخلاو ِرَهْظألا يف

 .تاملكلا قيرفت عم لصحُي ريكذتلاو ظعولا ضرغ نأ هلباقم سوو وألا

 .فرعلاب هرصقو لصفلا لوط يف رابتعالا :ًعرف

 يف طرش ددعلا نأل ؛ًارهظ اهمتيو ةعمجلا يأ تلعب ق ةالّصلا يف اوصفنا نإر

 نأل ,نانثا يهب نإ آل لوق يفَو «تقولاك ءازجألا رئاس يف ًاطرش نوكيف ءادتبالا

 63مل يف رقتفي ال ام ماودلا يف رقتفي هنألو «نيعبرألاك عمج ةئالثلا

 يف يقهيبلاو )١1505(. ثيدحلا :ّعه# ينلا ةجح ةفص باب :كسانملا باتك :نئسلا

 :ارفاسم ةعمجلا هيف ماقت ال عضرمع رمي مامإلا باب :ةعمجلا باتك :ىريكلا ننسلا

 يبنلا ٌنأىَلَع لد ام لل ادُبَع نب رباح نع اور َقَو :هلبق لاقو (0771) ثيدحلا

 عم ةَعُمْح ال ارهظ رامي امال يي

 نع تّ ذإ 6 لا لرش عم ين لامي لاف دبع نب رباح ثيدحح 0

 ْتلَرنَف الْجَر رقع انا الإ للا عم يق ام ىنح هَ اوقف ماع لیت

 يراعبلا هاور اياق كركرتو اي ارضنا اهل أ ٌةَراَحَب اوَأَو إو :ةيآلا لَه

 ةالصف ةعمجلا ةالص يف مامإلا نع الا رف اذإ باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف

 .(9175) ثيدحلا :ةزئاج ىب نمو مامإلا



1éٍةَعْمْجْلا ةَألص ابا :ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص أباك  

 ُدَدَعْلا مَن اذإ ؛رهْظألا يف رِفاَسُمْلاَو ّيِبصلاَو ِدْبَعْلا َفْلَخ ةعمحلا يأ حصو

 ةحيحص امهتعمجو لامكلا ةفصب مت دق ددعلا نألف ؛رفاسملاو دبعلا يف امأ يرغب

 نأل ءحصت ال :يناثلاو «ضئارفلا رئاس ىلع سايقلاف يبصلا يف امأو ءامهمزلت مل نار

 مهب ددعلا متي مل نإف «هريغ نم اهرابتعاب ىلوأ وهو لامكلا ةفص ىلع سيل مامإلا

 مَ نإ ٍرهْظَألا يف ْمُهَنعُمُج تخص ًائدْخُم وأ ابُج ٌماَمإلا ناب ولو امزح حصت الف

 يف طرش ةععامجلا نأل «حصي ال :يناشلاو «تاولصلا رئاس يف امك كرْيغب ُدَدَعْلا

 الف هل ةعمج ال نأ ناب اثدحم مامإلا ناب اذإف «مومأملاو مامإلاب موقت ةعامجلاو ةعمجلا

 ءأعطق مهتعمج حصت مل هريغب ددعلا متي م نإو يأ الق الإو ءاهربغ فالخب ةعامج
 مكحلا نأل < حجما ىلع ُةتْعكَر ةتعكر بسحت بّسخت ْمَل اعكاَر تِدْحُمْلا َماَمإلا َقِحَل ْنَمَو

 ناك اذإ هيلإ راصي امنإو «ةقيقحلا فا ىلع عوكل كاردإب عركرلا لبق ام كاردإب

 كردأ ول امك بسحي :يناثلاو «ريغلا نع هب لمحتيل مامإلا ةالص نم ًابوسحم عوكرلا

 نوّيمأ نوعبرأ :ٌعْرَف مث فالخب انه حيحصتلا نكمي ال هنأب قرف لوألاو «ةعكر هعم

 سكع اذهو ؛يّمأ ريغ مهضعب ناك اذإ ام فالخب مهتعمج تزاج ةدحاو ةجرد يف

 طرش مخا نال اهلهجي مهضعب ناك اذإ ام فالك زج اهولهج نإ مهن لع

 °°هيواتف يف يوغبلا هركذ اهتحصل

 هح اَمُهناَكْرَأَو ع ابالل قالصلا لبق ناتبطخ :سماخلا ©

Qaضیا غابتالل «یلاَعت هلل | لمح " 

 .هطخ اهيلعو فنصلا ىلغ ت تأرق ةخسن ىلع ةلباقم غلب :(۳) ةححسنلل ةيشاحلا يف (3#)

 .(اَمُهْنيَب دعي نيتطخ بطي عي يبا ناك :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (11۸)
 :لاق هل ةياور يفو .(458) ثيدحلا :ةعمجلا باتك :حسيحصلا يف يراخبلا هاور

 يراخبلا هاور (ّنآلا َنرُلعفَت امك موب من دعي م ءامِئاَق بطي د بنل ناكر
 ثيدحلا :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )4۲١(. ثيدحلا :حيحصلا ل

«(ATIY) 

 )115( ييو هللا ُدَمْحَي ٍةَعمَجلا موي هي بلا ةبطخ تناك) :لوقي هلل ادبع نب رباح ثيدحل

 شبح رم هناك ىح ةع َُطاَو نص الع ذو كلذ ِرْثِإ ىلع لوق ت هيلع

<< 



 56 ٍةَعْمُجْلا ِةَلَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باتيك

 ىلإ ترقتفا ةدابع لك نأل مْلَسَر ِهْيََع ل اىَلِص هللا لوُسَرىَلَع ةَالصلاَو 0
 ةوبنلا لئالد فو «ةالصلاو ناذألاك ديمي هللا لوسر ركذ ىلإ ترقتفا ىلاعت هللا ركذ

 يبأ ننع ةيلاعلا يببأ نع سنأ نب عيبرلا نع ناهام نب ىسيع ثيدح نم يقهيبلل

 ةيطخ ْمهْيَلَع زوجت ال كَم ُتْلَعَحَو ] :ىلاعت هلا نع ةياكح ًاعوفرم هيض ةريره

 مدق امل اهبطخ ةبطح لوأ يف ةريسلا يفو 2""”![يِلوُسَرَو يِدْبَع كنأ أودهشي ىتح

 نعم اَمُهَظَفَلَو 20"' ارو فا خرو لا لوو مس ] ةرحفل نم

 نُمْحَّرلِل ُدّمَجْلا يرجي الف راصمألا يف هيلع اوجرد امل ًاعابتا

 ىَلَع اَهْظْفَل نسيتي لَو اا ةعاطلاو يأ :ىَوفتلاب ةّيصّوْلاَر 0
 «ناك ٍظعو يأ هماقم موقيف هللا ةعاط ىلع لمحل او ظعولا ضرغلا نأل «حيجحصلا

 يف ملسم هاور .( [نيتاهك ٍةَعاَسلاَو انآ تشيب ] لوقو مكاسمو مكحبص لر
 .(851/45و )٤۳ ثيدحلا :ةعمجلا باتك :حيحصلا

 «4 7١ص ١ ج :ءامسلا ىلإ هب َجرْع هَ ينلا نأىلع ليلدلا باب:يقهيبلل ةوبتلا لئالد (170)

 اليل هع ىر يذلا ناخب ةيآلا هذه يف :لاق ل ينلا نع ليوط ثيدح رطش
 ره هَ ا نب بر رح ام يي فأل دحستلا ل مخل جنا و
 :نايبلا عماج يف يربطلا ريرج نبا هاور هلوطب ركاو .[ ١ / ءارسإلا ] #ريرصبلا ُعيِمَّسلا

 هاور :لا ص ١ ج :دئاوفلا عبتمو دئاررلا عمجم يف يمئيهلا لاق )١5777(, صنلا

 :تلق .هريغ وأ ةيلاعلا يبأ نع :لاق سنأ نب عيبرلا نأ الإ نوقورم هلاجرو راربلا

 .ناهام نب ىسيع يف برطضا لوقلاو
 ١ج :ةنيدملا مدق نيح ك هللا لوسر اهبطخ ةيطح لوأ باب :يقهيبلل ةوبنلا لئالد يف (1171)

 ر وشر لس وس لأ اک :َلاَق يفزع ن ِنَمْحرلادْبَع نع : ه؟ 4ص

 هلْوَق ىلإ .. ةبطحلا :لاق م له ره اسب لع ىتلأو لا دمحم مهم لأ يما

 ام َحِلاَص هللا ًارفتلاو وقت نح واو نط وپ أرخرط لَو هللا !ودبعاف ] يي

 مالّسلاَو ُهُدْهَع تكن نأ بضع هللا ٤ کنی هل | ورب اوُباَحَتو مکهاوفاب نول

 نيرجاهملا لزانم :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظني [ لارو هللا ٌَمْحَرَر مْ
 .١٤٠صو ١4 5ص ۲ ج :ٌمالسسلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع اهبطح هبطح لوأ باب :ةنيدملاب

 .هلبق ام رظني (1۷۲)



 ةَعُمُجْلا الص ُباَب :ةَعاَمَجْلا الص باتك ۳٦

 نم عنملاو ةعاطلا ىلع ثحلا نم دب الو :تلق تةالصلاو دمحلاك نيعتي :يناثلاو

 .ةيصعملا

 تناك ] :ملسم حيحص ين ُدْمَحْلا اَمأ «نْيتبطخلا يف ناكزأ ةثالثلا ِهِلَهَو

 اللا اأو .©""7ثيدحلا [ ِهْيَلَع ىنثأو هللا دمحم عملا موي ل بنا ةبطحت
wlيف درو امك هٌهَعَم ٌرِكذ هللا َرِكذ اذإ اهانعمو كرك َكل انعفروإف :ىلاعت هلوقلف يل صرع رس ا ساما 7 ا مدرك اهئ عم  

 .ةبطخ لك دوصقم اهنألف ىرقتلاب ةيصولا امأو «" نابح نبا هححص ثيدحلا

 للا لوُسَرِل ناك ] :لاق هل هرس نب رباج ثيدحل يآ ٌةَاَرِق :ٌعباَرلاَو
 يف "لسم هاور «[ سانا ُركَديو نرل أرقي امني سلخ ناَتبطح د
 :َلِيِقَو ءليرطتلاب قحأ اهنأل «ىّلوألا يف :َليِقَو هانركذ ام قالطإل ,اَمْهاَدْحْأ

 دعب ةبطخلا دوصقم نأل «أبجت ًال :َليِقَو «لرألا ةثالثلا تهبشأف نكر اهنأل ءاًمهيف

 .ظعولا هلوسرو هللا ركذ

 .(5519) مقرلا رظني (807)

 .4 / حرشلا (01074)

 مل اسلم موق َسْلَج ام ] :لاق ب يبلا نع ءهلهظ ةريره يبأ نع ثيدحلا فو @
 نو ْمُهْيَذَع ًءاَش نق رَ ْمِهْيَلَع ناک اإ مهي ىلع اولصُي ْمَل ديو هللا اوکد
 نوسلجي موقلا يف باب :تاوعدلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور [ ْمُهَل َرْمع َءاَش

 ىنعمو ؛حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «(۳۳۸۰) ثيدحلا :هللا نوركذي الو

 .(58559) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .ًةَماَدَنَو رح نعي رت :هلوق

 الأ :ةرجع نب بعك يل لاق :لاق ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع :ِةآلّصلا يفك نأ @

 قرع دم اولا َلوُسَر اب :املقف یی هللا لوس اإ حر ؟ يده كل يأ

 ىلع كراو .ٌدْيِحَم ُدْبِيَح كنإ َمِيِهاَرِإ لآىّلَع تص امك ٍدّمَحُم لآ ىَلَعو
 نبا هاور [ دج َدْيَِح نإ مهار لآ ىلع تراب انک واح لآل ُمَحُ
 ْ 0 .(3۰۹)*ثیدحخلا :ناسحإلا يف نابح

 )۸1۲/۳٤(. ثيدحلا :نيتبطخلا ركذ باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (705)



 ۹Y ةَعُمُحلا والم باب :ةَعاَمَجْلا ةالَسع بايك

 تاسومللاذكو عابالل نيِبيِوْمْلِل ءاَغْد مسا و هلع ُعَقَي ام :ُسِماَحْلاَو 0

 قيلي ءاعدلا نأل ٍةَيِناثلا يف ءامهريغو يضاقلاو هطيسو يف يلازغلا هب حرص امك

 وصلا ىلع لوق وهو ةبطنلا ريغ يف امك بجي آل :َليِقَو «ماتتحالا ةلاحب
 نس مهيف نكي مل ناف «سانلا مسر هيلع ىرح اهل ًاعابتا برع اهنوک طرتشیو

 دمحلاب ًادبيف يأ :ىلوألا ةماعلا ناكرألا ةر لعل هم هناسلب بطح اهنسحي

 ءاَمُهَنَب سولُجْلاَو َرَدَق نإ اًمهيف ُماَِقْلاَو «لاَرزلا َدْعَبَو «ةيصولاب مث ةالصلاب مث
 الإ لصحي ال ظعولا دوصقم نأل نيِلِماَك «امإلاب يأ َنيِعَبَْأ ٌعاَمْمِإَو ؛عابتالل

 وأ اوناك وسل نکل «غْلبي ام ردقب توصلا عفرو ارس بطخي نأ يفكي الو «غالبإلاب
 اذه ىلعف :ْتْلُق «دوصقملا تاوفل اودعب ول امك ءازجالا مدع حصألاف ًاًمص مهضعب

 .عامتسالاو عامسلا ربتعي

 ركن مل و هنأل «تاّصنإلا ْنَسْبَو مالكا ُمِهِنَلَع مرحي ال هنأ :ديِدَجْلاَو

 مرحي هنأ :ءالمالا صوصنم وهو ميدقلاو "7 بمي وهو ةعاسلا نع لئاسلا ىلع
 اهنأ ريسفتلا يف ركذ «اوتصنأو هَل اوعيتسافإ: ىلاعت هلوقل تاصنإلا بجيو مالكلا

 .(""9ةبطخملا يف تدرو

 موي بدلا ىلع و هللا لوسَرو َدحْسَمْلا لر لحد :لوقي كلام نب سنأ ثيدحل (177)
 ثالث ُهَلأَسَف «تكسا نأ سانا ِْيَلِإ راض ؟ةعائسا ىلا رس ا :َلاَثَك ةا

 ادام َكَحْيَو ] :ٍةقلاثلا دنع ل للا لور هل َلاَقق يلع نوري كلذ لك ؛وساَرَم
 ملكتلا نود توكسلاب ةراشإلا باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ اّهَل تْذَدْعَأ

 ؛مالكلا كرت بوجولاف هيلع ركني ملف هله رذعي هلعل :ُتْلُق .(۹۳۰٥)ٹیدحلا :هب

 امنإو ءوه ثيح نم مارحب سيلف مالكلا امأ «مئإ تاصنإلا كرتو ؛تاصنإلا لعف يأ

 نم يأر ىلع اذه ابجاو كرت هنأل مثإلا يف هعقويو تاصنإلا لعف نع فلكملا جرخي هلعف
 لي لرسرلا ُهْبِحُي ملو «تمصلاب هيلإ ةباحصلا راشأ اذهلو .بحاو تاصنإلا نأب لاق

 .ملعأ هلل او .ةالصلا نم ىهتنا نأ دعب هباحأ هن أ ىرخألا تاياورلا ينو «ةثلاثلا ف الإ

 لاق .4نوُمَحْرت ْمُكلَعَل اوتصن ذو هَل اوعِمتْساَف نارق ئرف ادر : ۲١٤: / فارعألا ۷۷)

 هللا ربمأ يلا لالا يف ليرأعلا لأ فلتخا :هللا همحر يربطلا ريرح نبا مامإلا

>> 



 ٍةَعُمُجْلا ةالَص باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك ۳۹۸

 دوصقملا نأل ُمَلْعَأ هل او طرَشب سيل ناكرألا بيترت ذأ ٌحّصألا :تْلُق

 'ةَلاَوُمْلا طاَرَيَشا ُرَهْظَأْلاَو ءبيتزتلا طازاشا يف صن دري ملو لصاح وهو ظعولا

 ريكذتلاو ظعولا ضرغ نأل ءال :يناثلاو «بولقلا ةلامتسا يف رهاظ رثأ امو «عابتالل

 يثَّبحْلاَو ْتَدَحْلا ٍةَراَهَطَو ءاضيأ ًابيرق اذه قبس دقو تاملكلا قيرفت عم لصحي
 .ةلبقلا لابقتساك ءال :يناثلاو "ع ابتالل لعل

 نوك لاح كلذ :مهضعب لاقف ءهل تاصنإلاو «أرق اذإ نآرقلا ئراقل عامتسالاب

 .هتءارقل عمسي نأ هيلع.مامإلا ةءارق عمسي وهو هوب مناي مامإ فلح ةالصلا ين يلصلا

 -15045) نم هراثآ يف كلذ لاق هركذ مث «(ةيآلا هذه تلزنأ كلذ يف :اولاقو

 يف مامإلل تاصنإلاب رمألا ةيآلا هذهب يع لب :نورحآ لاقو) :لاق مث .,89

 موي مامإلل تاصنإلا) :لاق دهاج نع رثألا ركذ مث (ةبطخلا يف نآرقلا ئرق اذإ ةبطخلا

 ةالصلا يف تاصنإلا :كلذب نع :نورحآ لاقو) :لاق مث )١۲٠٠١« رثألا :(ةعمجلا

 وهو نآرقلا أرقي لحولا دنع :نيتنثا يف تومصلا بجو) :لاق ءاطع نع (ةبطخلا فو

 ةالصلا يف) :لاق نسحلا نعو )1۲١۲۲(« رثألا :(بطخي وهو مامإلا دنعو «يلصي

 ىلوأو) :هللا همحر يربطلا رفعج وبأ لاق مث «(111؟*) رثألا :(ركذلا دنعو ةبوتكملا
 أرق اذإ ةالصلا يف نآرقلا عامتساب اورم :لاق نم لوق «بارصلاب كلذ يف لارقألا

 ىلوأ كلذ انلق اغإو) :لاقو (ةبطخلا نو «هعمسي هب متأي نمم هفلخ نس ناكو «مامإلا
 [ ًاوتصنأف ماَمإلا أرق اذإ ] :لاق هنأ ب هللا لوسر نع ربخلا ةحصل «باوصلاب

 تاصنإلار عامتسالا تعمم هيلع نم مامإلا ةبطح َمِمَّس نم نأ ىلع عيمجلا عامجإو

 دحأ ىلع بجي تقو ال ُهنأو يو هللا لوسر نع «كلذب رمألاب رابخألا عباتت عم ءاه
 يف فالتخا ىلع نيتلاحلا نيتاه يف الإ هئراق نم هعماسل تاصنإلاو نآرقلا عامتسا

 ريسفت يف نايبلا عماج :رظني .(هب ٌمَنْوُم مامإلا فلخ نوكي نأ ةلاح يهو ءامهدحأ

 اذإ ] ثيدحلا امأ .1-0١751ص ١ ج :يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل نآرقلا

 OS ثيدحلا :ةالصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ أوتصنأف ماما 7

 هن ئءرُضُوْلا سخا صوت نم ] : هللا لوسر لاق :لاق نهض ةريره يبأ ثيدحل (0078)

 ماي ةا ٌهَداَيْرَو ِةَعُمُحْلا نيَو هب ام ُهَل رفع تّصنأَو َمَمَتساَف ءةَعْمْجْلا ىلإ ىنأ

 نم لضف باب :ةعمجلا باتك:حيحصلا يف ملسم هاوو [ ىل ذقف ىّصَحلا سس نمو
 :ةالصلا باتك :نتسلا يف دواد وبأو .(۸۵۷/۲۷و 75) ثيدحلا :تصنأو عمتسا

<< 



 ۳4 ٍةَعْمَجْلا لص باب :ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص أباك

dr 
 "غ البإلا ليصحت يف هماقم همايقل فرم وأ «عابتالل هيمي ىَلَع نسو

 َسِلْجَيَو ميل مُلَسيو دَعَص اَذِإ ْمهْيَلَع َلبْقُي أَ أو لا دنع نم ىلع ملي

 نم بوبلقلا ف عقوأ اهنأل ةحيصف يأ يلب كوك نأ 68:2 اينالل فذ ڑی مل

 يبنلا لاق :لاق هط يسرافلا ناملس ثيدلو ):٠١5(. ثيدحلا :ةعمجلا لضف باب

 وأ هبْهُد نم نيو رهط نم عطس ات رهو وعن يلح ليش 9 ) 7

 لس هس رق ىلا ع 5

 ت يصف مك هک بیک ام يصب م ييتنا نيت قر الف جرب م وت بط نب
ETف يراعي هاور [ ىَرْألا مْ َنيَو بام هَل  

 .(۸۸۳) ثيدحلا :ةعمجلا باتك :حيحصلا

 ميت هل لاق ندب امل لي َيبنلا نأ أ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلف ربنا امأ © (1۷۹)

 :ُهَل لاف ؟ َكَماَظِح لي وأ «ُعَمْحَي هللا لور اي ريم كل ُديِحَنأ الأ :يرادلا

 يف باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .نْيئاَثَرِم ارم هَل دعنا  ىَلَب]

 20 )۸١. ثيدحلا :ربنملا ذاختا

 مو لف كي ییا ا مرق[ دج الك: لان راج ثيدحط عزا اأو 9

 (وْبَلَع هدي مصرف لَو يلا لَرنىَتَح ِراشِمْلا تاَونصأ لم ع ذج انعمَس ريل هل
 .(117) ثيدحلا :ربنملاىلع ةبطنلا باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا هاور

 د ايلا هنا نلف اج ىلإ طع الك ا لا أر رع نبا ثيدطو

 اوبأ :عماجلا يف يذمزلا هاور نكس ؛ُهَمْرتلاَف هانا ىتح عدلا نح ربما

 س بیرغ نسح لار «(٠٠ه) ثيدحلا :ةبطخلا يف ءاج ام باب :ةالصلا

 اذإ ناك بب يبا ذر ؛هلظ رباج ثيدحلف بنما دنع ْنَم ىلع ملي ذأ امأ © ۸۰)

 يف ءاح ام باب :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور لس ريثما َدَعَص

 .ةَعيهَل نبا هيفو )١١1١4( ثيدحلا 0
 نع عفان نع «رباج ثيدحل دهاش وهو رمع نبا ثيدحلذ ؛مهيلع لبق هنأ

0 
 يقهيبلا هاور .(ملَس من ؛ههجوب سالا ٌلّبقتما ربنملا َدَعَص اًذِإَف ءسولُجْلا نم ُهَدْنِع

 :لاقو (هدحم) ثيدحلا :ملسي مامإلا باب :ةعمجلا بانك :ىربكلا نسلا يف

 نب دمحأ وبأ لاق :دعس وبأ لاق :لاقو «يراصنألا هلل ادبع نب ىسيع هب درفت

 طسوألا يف يناربطلا هاورو :يمثيفلا لاق .هإ .هيلع عبا ال هيوري ام ٌةّماع :يِدَع

 .هإ .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ؛فيعض وهو يراصنألا هلل ادبع نب ىسيع هيفو

>> 



 ٍةَعْمْجْلا الص با :ةَعاَمَجْلا ٍةَألَص باك ۳۷۰

 هريصق 0 بيرغلا نأل ةَريِصَق ةَموُهْفَم ©"*7لذتبملا مالكلا

 انيمي تفي الو "لسم هاور [ ةَبطتخلا اوًرصْقاَر ةالّصلا اوُليِطَف ] ك هلوفل

 مع زا فس ىو ءاهعبج ف هيلع لي لب يأ ان رش يف الز
 ىورو «دواد وبأ هاور ءاصع وأ سوقىلع بط ٌمالّسلاَو ةآلّصلا هيلع هنأل ووْحَنَو

 يأ امه ُهُسولُج ُنوُكَيَو ,*50ىرسيلا هديب كلذ نوكيو «فیس ىلع دمتعا هنأ

 ١8. 4ص ۲ ج :بیطخلا مالس باب :دئاوزلا عمجم

 مري لوألا ناَذَألا نو ؛ديزي نب بئاسلا ثيدحلف ُنْذَوُي مث سِلْحَي نأ اأ ©

 هاور ( يي هللا لوُسَر ٍدْهَع يف ربنِمْلا ىلع ُماَمإلا سلي نيج لوا ناك ِةَعْمُجَلا

 )٩١١(. ثيدحلا :ةبطخلا دنع نيذأتلا باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يل يراخبلا

 نب رباح ثيدحلو ؛بولطملا قيقحتو ةياغلا دصقب «لاحلا ىضتقملمالكلا يه ةا 01

 هبط ًادصق ُهنالَص تناكف ءتاَرْلّصلا لو يبا َعَم يلصأ تنكر :لاق هه ةرمَس
 ثيدحلا :ةبطخلا فيفخت باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور دق

 دواد وبأ هاور سالا ُرْكَّذُيَو نارا نم ٍتايآ اقر :ةدايزب ةياور فو «(857/45)

 ال لي هللا ُلَرُسَر ناكر :ظفل يلو )1١١1( ثيدحلا :ةالصلا باتك :نسلا يل

 :نتسلا يف دواد وبأ هاور ةَرْيِسَي ُتاَمِلَك يِه اَنْنِإ ةَعمُحْلا مري ةظِعْرَمْلا لطب
 .(0851) ثيدحلا :ىزيكلا ننسلا ف يقهيبلاو )١1١7(. ثيدحلا

 نَحْوَأَو غلباف ؛ههظ راكع انيطخ :لابق «لئاو يبأ نع ؛ظ رساي نب رامع ثيدحل (1۸۲)
 تغِمَس :لاَقَف تلقت تنك ولف «تزحْؤأو تغلب دل ناطقا ابأ اي :انلق َلَرَن امل

 اوُليِطأَه .ههَقِف نم ةنيم ويبطح َرَصِقَو لحرلا الص لوط نإ ] :لوقب لي للا َلوُسَر
 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور [ ا نالا ر هَر طلا اورصقأر ةالصلا

 414/6۷( ثيدحلا :ةعمجلا

 اه ادهش ًامايأ كولا لوُسَر َدْنِع تنقأ :لاق يَا نح نب ٍمكَحْلا ثيدحل (185)

 یار هللا َدَمَحَن ءىّصَعىلع لاق و ا سوق ىَلَع اکو ل را لوس مام َةَعُمُحْلا

 [ أر فبِطت نل ْمُكَنِإ تسمانلا اهي ] :َلاَ هن اکر ام تایی تاي و تاَملكب هيلع

 دواد وبأ هاور .[اوريشْبأَو ١ اوبراقو اوُددَس ْنِكَلَو یب م رم املك أولعفت ْنَ ہن ]وأ
 يقهيبلاو )٠١45(. ثيدحلا :سوق ىلع بطخي لحرلا باب :ةالصلا باتك :نئسلا ي

 هريغو روصنم نب ديعس هاور كلذكو :لاقو ؛(38147) ثيدحلا :یریکلا نئسلا يف
 هلك



 ضف ٍةَعْمْجْلا ٍةلَص ُباَب :ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص بايك

 و ت ر

 َراَبَو ٍةَماَقإلا يف ُنْذَوُمْلا عرش َعَرَ اَذإَو صالخإلا ٍةَروُس وخت «نوتبطخلا نيب

 يِف اَرَقَيَو «ةالاوملا قيقحت يف ةغلابملا هيف ىنعملاو ارق عم بارخيلا ملل متإل

 جبس ب ىلوألا يف حصو «( ۶ع اينالل ٌنيِقفانُمْلا ةي ةينافلا يِفَو َةَعُمُجْلا ىلوألا

 ُب َكاَحّصلا نأ :يئاسنلا ننس يفو 4ةيِشاَعْلا ْتِيِدَح كانا لَه © ةيناثلا يفو

 نأ ىلع وعم مر أرق وللا وسر ناک دام یب ريش نب نامعا لاس سبق

 ريج ۸ كديِضاعْلا ثْيِدَح َكاَنأ الما أ ناک :َلاق ؟ ِةَعّمجْلا س

 .عامجإلا
 بونألا نم نم مدقت ام نارفغ يف ءاج ام يف ُهَعْمَح ءزج يف يرذنملا ىور : :ةَدِئاَف

 يني ن أَلْبَق ةَعْمُحْلا موي مامإلا لس اإ أ رق نم ] :هعقر سنأ ثيدح نم رخأت امو

 نِ مق ام هَل ره امس اع ِنيِئدوعُمْلاَو دَحأ لا ره لر باكل ع ةَحِتاف ِهْيَلَحِ

 نبا ىورو ,2' 'ِهلوُسَرَو لاب َنَمآ ْنَم ِهَدَعِب رْألا ّنِم يطع ر رحت امو بنَ

 ِنْيتذرعملاو حا هللا وه ل ِةَْمجْا مو ارك نم ] : :هتعفر ةشئاع ثيدح نم ينسلا
DTT وس 

 .[ ىّرخألا ت ةعمحلا ىلإ ءرسلا نم اب هللا ُهَداَع تام عبس

 ٍلاَحّرلا َنِم ةَعُمُجْلا ىتآ ْنَم ] :ي هلوقل ءاَهِريضاَحِل للا ُنَسُي :لنمق
 نم ] :و هلوقل هجون مل اغإو (2©"*”هكاحلاو نابح نبا هاور [ لسي ءاّسلاَو

 .نسح هدانسإو .شارخ نب باهش نع

 ٌةَروُس َةَعْمجْلا ٍةالَص يف ارقي ناک لَو يبل َّنأ) ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (184)

 موي يف أرقي ام باب :ةعمجلا بانك :حيحصلا يف ملسم هور فَلَوْ
 .(81/51) ثيدحلا :ةريره يبأ نع هلثمو )۸۷۹/٦٤(. ثيدحلا :ةعمجلا

 يقر .5١١-١١١ص ال ج :ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا باب :ننسلا يف يئاسنلا هاور (185)

 ثيدحلا :ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا باب :ةعمجلا باتك :يئاسنلل ىربكلا نئسلا

 .(مالم/ "و )٩۲ ثيدحلا :ملسم حيحص فو .حيحص هدانسإو )۱۷۳۷/٤(

 .؟١71ص ۳ ج :يديبزلل نيقتملا ةداسلا فاحتإ :رظني (187)

 ثيدحلا ؛ةعمجلا لسغ باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف نابح نبا هاور (1۸۷)

 .ملعأ هللاو .كردتسملا يف مكاحلا دنع ظنللا اذهب هدأ مو .(۲۲۲)



Y۲ِةَعُمُجْلا ِةَاَص باب :ِةَعاَمَجْلا ِةَالَص باك  

 ۵م سرب امهححص [لَضْنأ لملف لسا نمو تمعن اهب ِةَحْمْحْلِل اض
 رابخألا نأل ِرْجَفْلا َنِم ُهَمْقَوَو ءديعلا مويك رضحب ل نإو يأ حا لَكِ 7
 [ ُهَنَدَب برق اَمْنأكَف َحاَر مْ ٍةَعْمْجْا موي َلَسَمْغا س ] :ةلقتللا هلوقل مويلاب هتقلع
 نع يأ رجع نإف ءدوصقملا يف غلبأ هنأل ُلَصْفَأ هباَهِذ نم ُةيرقتو 9 یدحلا

 ألا يف ممي هئوضو ءاضعأ ريغ يف ًاحيرج ناك وأ همدع مث أضوت نأب ءاملا

 عطقو فيظنتلا دوصقملا نأل ءال :يناثلاو هماقم زجعلا دنع هماقأ عرشلا نأل

 ءوضولا نأل «فعض هيفو مامإلل لامتحا وهو هديفي ال مميتلاو «ةهيركلا حئاورلا

 ءانه كلذك «هماقم مميتلا | موقيو همسا هب رعشا ام ىلع ةفاظنلاو ةءاضولل عرش ًاضي ا

 ىاقْستْسمإلاَو فوُسُكْلاَو «هباب يف هيلع ةلالدلا يتأتسو ءايِعْلا لغ نون س لا َنِمَو

 .ةعمجلا لسغك لسغلا نسف عامتجالا اه عرشي ةالص امهنم الك نأل

00 

 هاور [ ل ستغيلف اقيم لسع رم ] :ْمالّسملاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل يملا لِساغلَو

 ءنوُنجَمْلاَو «بذهملا حرش يف فنصلا هاّوقو «ينزملا فلاخو 2 ”اُهنّسَحو يذمزتلا

 ظفللا اذهب وهو .(نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا) نابح نبا حيحص يف هدجأ مل (1۸۸)

 ظفلب هجرحأو .صنلا :اولاق مهنأ ميهازبإو يبعشلاو ءاطع نع ةبيش يبأ نبا هجرحخأ

 يبأ نبا امهجرخخأ .ثيدحلا :لاق هي يبلا نأ َةَرُمّس نع نسحلا نع [ ُلّضْنَأ َكِلَدف

 :لسغلا نم ءزجي ءوضولا لاق نم باب :ةراهطلا باتك :فنصملا باتكلا يف ةبيش

 ثيدحلا :يذمرتلا عماج فو .حيحص هداتسإو .(5075) ثيدحلاو (0077) صنلا

 <[ لصف لغلاف لسا نمو تمعن ابق ٍةَعْمْحْلا موي اضن نم ] :ظفلب 440
 .نسح ثيدح :لاقو

 :ةعمجلا لضف باب :ةعمجلا باتك يف هن ةريره يبأ نع حيحصلا يف يراحبلا هاور (184)
 ىلإ ريكبتلا يف باب :ةالصلا باوبأ باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )۸۸١(. ثيدحلا

 )٤۹٩۹(. ثيدحلا :ةعمجلا

 نع (447) ثيدحلا :لسغلا يف ءاح ام باب :رئانجلا باك :عماجللا يف يذمرتلا هاور (130)

 .تبيملا ينعي [ ُءوُضْوْا هِلْمَح نيَو .لسغلا هلع ْنِم ] :لاق ب يبلا نع «ةريره يبأ
 .ًافوقوم ةريره يبأ نع يور دقو نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح :يذمزلا لاقو

>> 



 بله سلا ٍةَعْمْجْلا الص باپ :ٍةَعاَمَجْلا ٍةآلَص باك

 ْنَم ّلق نأل لوا باب نم نونجلاو «"“ءامغإلا يف هتوبثل ءاقافأ اإ هيلع ىَمُْمْلاَو

 هيلع هب رمأ دقو مالسإلل ًاميظعت هدعب يأ ملْسأ اذ ِِفاَكْلاَو رن الإ َّنُح

 ملف اوملسأ ةعامج نأل بجي مل امنإو ,2"“ رغ صاع نب سبق اسل السا

 همزلي نأ حصألاف ًالإو هرفك لاح يف بنجي مل اذإ اذه مث ©" ب هب مهرمأي

 .هلل ا ءاش نإ هباب يف يتأبس امل ٌّجَحْلا ُلاَسْغَأَو «هرفك يف لستغا ولو

 ةباننملا يوني هنإف نونحلا نم لاستغإلا الإ اهبابسأ لاسغألا هذهب يوني :ٌعّرَ
 .رظن هيفو ع ورفلا بحاص نع لقن اذك «هيلع ىمغملاو

 ىلع بحاو هدنع تيملا لسغ نأل ةَعُمُجْلا م مث تملا ٍلِساَغ لسع اَهُدَكاَو

 :لاقف يأ ميِدَقْلا ُهُسْكَعَو «هيف ُفآلْلا ري َرهَتْشا تيملا لسغ نم لسغلاو ءروهشملا

 ضقاون باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف ءاج امك نابح نبال ظفللاو

 )١1١48(. ثيدحلا :تيملا لمح نم ءوضرلاب رمألا ركذ :ءوضولا

 :َلاَقُم ل يلا لق :تلاق ج للا لوسر ضرم نع اهنع هللا يضر ةشئاع یدل (141)

 [ ريستطحمْلا يف ءاَم يب أرض ص 7 :َلاَق .كلنورظحتي مه ل :انلق ع ؟سائلا ىلصأ ]

 ىلصأ ] :هللي َلاَمَف .قافأ مّن يلع ييغأف ونيل بحذف َلَسَتْعاَف .انلَعَفَف :تلاَق
 [يبضْخِمْلا يف ءم يل ارض :َلاَق .هللا َلوُسَر اي َكَنوُرِظَمنَي مه أل :اتلف ع ؟ سالا

 .(381) ثيدحلا :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ارم تال

 ءاَمب ليسا نأ يِنَرَمأَف مالسإلا درا ف يبا تيل :لاق ؛مصاع نب سيق نع (14)

 :لسغلاب رمؤيف ملسي لجرلا باب :ةراهطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(رذبسو
 ,(108) ثيدحلا :ةالصلا باربأ باتك :عماجلا يف يذمزلاو .(255) ثيدحلا

 .نسح ثيدح :لاقو
 .تملُسأ دق :لاقف كي ّيسلا ىلإ َءاَج هنآ ؛ِهدج نع «هيبأ نع «بِيلك نب متع نع (090)

 نأ يح ينربخأو :لاق .قلحا :لوقي [ رفكلا رش َكنَع لأ 1 :ل يبل هل ا لاق

 :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ ْنِيتْعاَو رفكلا رعش كع لأ ] :هَعَم َرحآل لاق "بنل
 باب :ةراهجلا باتك :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلاو عمد ثيدحلا :ةراهطلا باتک

 )۸۳٤(. ثيدحلا :لستغيف ملسي رفاكلا



veِةَعْمُجْلا الص با :ِةَعاَمَجْلا ٍةَدلَص باك  

 ٌرَهَظَأ انه ٌمِيِدَقْلا :تّْلَق .تبثأو حصأ هيف رابخألا نأل «هنم دكآ ةعمجلا لسغ نإ

 ٌمِحَّص ثيدح ٍديِدَجْلِل سلو « ري ٌةَحيِحّص ُهُئيِداَحَأَو ,نورتكألا حجرو

 حضتت ةميظع ةفقو ثيدح ديدجلل سيل هنأ ئعأ ةرعدلا هذه يف :تلق ُمَلْعَ هلل او

 ةريره يبأ ثيدحل «نكسلا نباو نابح نباو يذمزلا حيحصتو حرشلا ةعجارم. كل

 . هيف ةشئاع ثيدحل «يقهيبلاو مكاحلاو ةيزح نباو .“ "هيف

 ايِشاَم كلذ نم مامإلا ىنتسيو «فلاسلا ثيدحلل « هيل ريكبتلا نسي سیو

 :هعانقإ يف لاقف يدرواملا "7 ءاهيلع ثحلل تقولا قضي مل نإ يأ یس

 ٍهِروُصُْحَو ِهِقيِرَط يف َلِفَتْشَي أَو ""تاوفلا فاح نإو ةئيكسب اهيلإ يشع

 ُدَمْعَي ناك اذإ ا 7 ] :مُالَّسلاَو ةَالّصلا ِهّيَلَع هلوقل ,ركؤ وأ ٍةَءاَرِقِ

 ام ٍةالَّص يف ْمُكُدَحَأَو] نيحيحصلا قو "ملم هاور [ ٍوآلَص يف رف ةالّصلا ىلإ

 )٤ 1٩( مقرلا رظني )778(.

 ناك دي يبللا أ هتد انآ ؛اهنع هلل ا يضر ةشئاع نع «ريبزلا نب هلل ادبع نع (11)

 هاور ميما لسع ْنِمَو ةَماَجِحْلا َنِمَو هَةَعْمُْجْلا مريو ةبانجلا نم :عبرأ ْنِم ليستغي

 )۳٤۸(. ثيدحلا :ةعمجلا موي لسغلا ف باب :ةراهطلا باتك :نئسلا يل دواد وبأ

 ثيدح اذه :لاقو )1١۷/١۸۲(« ثيذحلا :ةراهطلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 ىلع ءاهنع ميعن هاور :لاق يهذلا هقفاوو ؛هاجرخي مل و نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نم لسغلا باب :ةراهطلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .ملسمو يراخخبلا طرش
 )١٤۷١(. ثيدحلا :تيملا لسغ

 :ةعمجلا تائيه باب :ةالصلا باتك :يدرواملا دمحم نب يلع نسحلا يبأل عانقإلا (595)

 الو «تاَرفْلا فاح نإ إو عرش ق رولا کا اهيل يشي نأ) :لاق ؛؟ص

 لاق :لاق ؛هيط ةداتق يبأ ثيدح كلذ ين لصألاو .(نآرُفْلا اي نگر رجب م 9

 ْمُكَئاَف اَمَو أوُلَصَف مكر ذأ امه ؛ةَنيِكّسلاب مكيف الملا م اإ كي للا لوسر

 :ةالصلا انتتاف :لجرلا لوق باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ أُمي

 ١ .(57ه) ثيدحلا

 ؛ةنيكسو راقرب ةالصلا نايتا بابحتسا باب :دحجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (1۹۷)

 )507/1١67(. ١ ثيدحلا



 ٍةَعُمُجْلا ةالَص باب :ةَعاّمَجْلا ةالَص باك

 اًهيِف َرَكَذُيَو حفرت نأ هللا َنِذ توي يفإ» ليزنتلا فو “ةي ت الملا تما

 هنإف ةجرف هيدي نيب وأ امامإ ناك نإ معن «هنع يهنلل «ىطختتي الر س

 يف هيلع صن امك نيفص ىلع يطحتلا داز اذإ ام ةيناثلا نم ىنثتسيو «ةهارك ال

 ف ثيداحألا لاط نإ يأ فلا ِةَاَإَو بيِطَو باث نسحب نري نأ ال

 اًهَمْوَي َفْهَكْلا ارقي نأَو :تْلُق .سانلا يذوي المل ةهيركلا يأ «جيّرلاو "كلذ

 «ةباحإلا ةعاس فداصي نأ ءاحر «َءاَعّدلا ٌرِيْكُيَو "هيلع ثحلل اَهتَلْيَلَو

 .(1۷۷)ثيدحلا :قوسلا دجسم يف ةالصلا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا هاور (1۹۸)

 )1٤۹/۲۷۲(. ثيدحلا :ةعامجلا ةالص لضف باب :دحاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 ودغلاب اَهِف هَل حب حبس ُهُحْلا اًهيِف ركذيو عفرت نأ هللا َثْذَأ توي ب يف :55 / رونلا (195)

 .#لاّصآلاَو

 يبنلاو ٍةَعْمُحْلا موي سانلا باقر ىطَحَمي ٌلُجَر َءاَج :لاق ؛هط رسب نب هلل ادبع ثيدحل ٠٠/0

 باب :نتسلا يف دواد وبأ هاور .[ تيدا قف سلحإ ] : يلا هل لام ؛بطْخَي ده

 يطخت نع يهنلا باب :ننسلا يف يئاسنلاو .(1118) ثيدحلا :سانلا باقر يطخت

 ١٠١. "ص ۳ج :سانلا باقر

 نَم] :ٌلَل ا لوسر لاق :الاق امهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدحل (/01)

 َةَعْمُحْلا ىتأ من دنع انك وب ن سَ وباي َنَسْحَأ سلو ٍةَعْمْجْلا ٌمْوَي لسا

 ىح همام جرح اإ تصل تمنا م ل لا بک ام یلص م سلا قاغا طح م

 يف دواد وبأ هاور [ اهل يلا ةَعُمحْلا نير اهب امل ةَراقك تناك «تالَص ْنِم عرق

 يبأ ثيدحلو .(747) ثيدحلا :ةعمجلا موي لسغلا يف باب :ةراهطلا باتك :ننسلا

 جروحي نأ لبق ِةَعُمُحْلا مَ راش صقيو ُهَراَطأ مَلَقُم ناک كي يلا نأ طظ ةريره

 :لاقف يمئيحلا هبسنو ؛ةعمجلا باتك ف راتسألا فشك يف رازبلا هاور (الّصلا ىلإ
 اذإ ةححب سيل :رازبلا لاق ؛ةمادق نب ميهاربإ هيفو ؛طسوألا يف يناربطلاو رازبلا هاور

 دئاوزلا عمجم .هإ .تاقثلا يف نابح نبا هركذ :تلق ءاذهب درفت دقو «ثيدحب درفنا

 .١17ص ۲ ج :ةعمجلا موي رفظلاو رعشلا نم ذحألا باب :دئاوفلا عبتمو

 ٍفْضَكْلا ةَروُس ارق ْنَم ] :ي هللا لوسر لاق :لاق ؛هفق يردخلا ديعس يبأ ثيدحل (۷۰۲)

 بانك :كردتسملا يف مكاحلا هاور نيا َنئب ام رولا نم هل ًءاَضأٍةَعمْجْلا مري
 حيحص ثيدح اذه :لاقو «(ء۲۹/۳۳۹۲) ثيدحلا :فهكلا ةروس ريسفت :ريسفتلا

<< 



 ِةَعُمُجْلا ٍةَألَص باب :ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك ۳۷1

 هححص امك اهنم راثكإلاب رمألل مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ىَلَع ةَالّصلاَو
 نع سيمع يبأ ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا لئاضف مدقم ينو 22" '””هريغو مكاحلا
 موي ارق نم ] :تلاق اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع هلل ادبع نب نوع

 تت

 ا رس

 .©9 ةَعْمُجْلا َدْعَب ارق ْنَم] :ةياور ينو «[ ىرحألا ةَعْمجلا نير

 عئانصلاك يأ وربع عْيبْلاب لغاشتلا «همرلت نم يأ ِقَعْمُجْلا يِذ ىَلَع ُمُرْحَبَو
 يبيطخلا ْيَدَي نيب ناذألا يِف عوُرُشلا َدْعَب ءاهيلإ يعسلا نع لغشي ام لكو
 هللا ٍرْكِذىَِإ اوما ِةعُمجْلاٍمْويِْم ةالّصلِل يدون اذإ اونم نيا اهيا :ىلاعت هلوقل
 امهيلع مرح «همزلت ال رخآلاو ؛همزلت امهدحأ نالجر عيابن ولو "ميلا اوُرْدَو

 نأل حص عاب ثإف «لوألا ءادنلا بطلا يَدَيَّ هلرقب جرخو «حصألا ىلع
 ؛ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا يف امك ةحصلا عنمي ملف دقعلا نع جراح ىنعمل يهنلا

 .هاجرخي ملو داتسالا

 موي مكيايأ لضفأ نِ نإ ] : هللا لوسر لاق :لاق ؛يفقثلا سوأ نب سوأ ثيدحل (۷۰۳)

 ني ىلعار رك اف ةنكملا هلو علا ةر ضف دقو ذآ ىل هي محلا

 ْدَقَو َكِئَلَع انتالص ْضَرْعُت فيك و :أولاق [ يَلَع ٌةَضْوَرْعَم مكَاص نإ هيف اصلا

 هاور [ ءايألا َداَسْحَأ لكأت نأ ضرألا ىَلَع مرح ْدَق ٌلَجَو رع هللا ّنِإ ] :َلاَق ؟تْمِرَأ

 حيحص ثيدح اذه :لاقو )4/٠١19(( ثيدحلا :ةعمجلا باتك:كردتسملا يف مكاحلا

 ربأ هاورو .يراخبلا طرش ىلع :لاق يهذلا هقفاوو .هاجرخي مو يراخبلا طرش ىلع

 يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ باب :ننسلا يف يئاسنلاو ٠١(. 47) ثيدحلا :نئسلا يف دواد

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ئسلا نبا باتك يف انيورو :راكذألا ف يوونلا لاق )٤ 07١

 :يوونلل راكذألا باتك :رظني [ ...ٍةَعُمُحْلا الص َدْمَب أرق ْنَم ] : هللا لوسر لاق

 هاكحو ١5. 4ص :ةعمجلا موي ةبحتسملا راكذألا باب :ةصوصخم تارلص يف راكذألا

 .٤1۷ص ۸ ج :صالخإلا ةروس ريسفت :روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا يف يطريسلا

 .4 / ةعمجلا (١7ه)



 9۷ ِةَعْمُجْلا ةالص باب :ةَعاَمَجْلا ٍةالَص اباتك

 امأ «ةعمحجلا بوجو تقو لحد هنأل ُمَلغأ هل او ءلاّوُرلا َدْعَب ناذألا لبق ُهَرْكْيَ

 .لاحب هركي الف لاوزلا لبق

 زال َلَضَفأ نإ :هعفر رمع ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا لئاضف يف تي

 نإ ] :هعفر دعس نب لهس نع هيفو [ ٍةَعاَمَج يف حلا موي حبصلا الص وللا
 ب رثصَْلا راغي | ٌةَرْمُعلا و تشل نبل حصل رش مح معلش ل يف خا

 تاوعدلا يفو ءامهامعتسا هللا لأسنف «نابيرغ ناثيدح اذه :لاق مث "'” [ ِةَمُمُجْلا

 باب يف فقوف فرصنا ةعمجلا ىلص اذإ ناك هنأ ؛كلام نب كارع نع يرفغتسملل

 يقرا يبرم امل ترَسَناَو كتضيرف َتْيْلَصَو 3 ُتِبَجَأ هللا :لاقف دجسلا

 َنيقِزاَرلا ريح َتنَأَو كف نم

 «فلس امك ثدحمنلاك ال مامإلل برسحما يأ 5 غوكو َكَرْذَأ نم :لف

 َّنِم َةَعْكَر َكَرْذأ نم ] :يي هلوقل عكر مامإلا مالَس َدْعَب يلصق َةَعُمُجْلا كرذأ

 طرش ىلع حيحص هدانسإ :لاقو مكاحلا هاور [ ىر اً لصف ٍةَعْمْجلا

 ِهِمالَس َدْعَب ميف ءروكذملا ثيدحلا موهفمل هتاف ُهَدْعَب ُهكَرْذَأ ١ ناو 9*0 نيهيشلا

 هئادِْقا يف يوني «ةيناثلا عركر دعب كردملا اذه يأ هنأ مصار .ًاعبْرأ ارهظ

 نه ٌماَمإلا جّرَخ اذِإَو هل لصحت يلا اهنأل ءرهظلا :يناثلاو «مامإلل ةقفاوم َةَعُمُجْلا

 يأ وِرْيَغ ْوَأ هقبس وأ هدمعت يأ شادَحِب :تاولصلا نم يأ ءاَهريَع وأ ةَعُمُجْلا
 فلختسا فذ رمع نأل ءرَهْطأْلا يف ُفالخيتلمإلا راج ءاضيأ ببس البو فاعرك
 زوجت الف ةدحاو ةالص اهنأل «عنملا :يناثلاو ."'*يقهيبلا هاور امك هتالص يف

 :ةالصلا راظتنا يف يور ام باب :ةعمجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )7١5(

 ٍرَشْعَم يبأ نع كلذ يورو :لاتو دعاس دعس نب لهس نع )٤٤ ٠( ثيدحلا

 ْفْعَض ًاعيمج امهيفو ءاعوفرم رمع نبا نع عفان نع

 ثيدحلا :ةعمجلا باك :كردتسملا يف مكاحلا هاور هضَة ريره يببأ نع ثيدحلا (70)

 .حيحص :لاقف هيلع يهذلا هقفاوو هلل همحر نقلملا نبا هتبثأ ام لاقو )٠09/604«

 )7١4( رثألا :نيمامإب ةالصلا باب :ةالصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٠۳١۸(

>> 



 ٍةَعْمُجْلا ٍةالَص ُباَب :ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص باك ۳۷۸

 ا رک اک یا

 .ةيناثلا نود ىلوألا يف موقلا ىلع بحو ةعمجلا يف فلختسي مل ول :ّعْرَ

 دب ةعمج حاتفا زر ال نال ياخ لقب اقم الإ وعم يي ا
 امأ ءاّمهيِف ّمصَألا يف ىّلْوألا ةَعْكَرلا الو ةّبطخلا َرَصَح هوك ٌطَرَتْسُي الو 0ةعمج

 اهرضحي مل نم ةبطخلا دعب فلختسا اذإ ام ىلع سايقلا اهيف طارتشالا هحوف ىلوالا

 ؛ةبطخلا عمس نم مكح يف راص ءادتقإلاب هنأ همدع هجوو ءزوجي ال هنإف مهب يلصيل
 ةفيلخلا نأ همدع هجوو «ةعمجلا كردم ريغ هنأ ىلع ءانب طارتشالا هجوف :ةيناثلا امأو

 نود لوألا يف حيحص حصألا ىلع :هلوقو «مامإلا ةباثمب مامإلاب ًايدتقم ناك يذلا
 ناک نإ مث ءاهريغو ةضورلا لصأ يق هركذ امك رهظألاب اهيف ريبعتلا :ُهباَوِصف ةيناثلا

 عم كردي مل هنأل ّمّصألا يف هنود ْمُهَل مف الإو ْمُهتَعُمُج تْمَن لوألا كرذأ
 يلوتملاو ينارمعلا هلقنو ءاضيأ ةعمج هل متت :يناثلاو ءًأرهظ اهمتيف ةلماك ةعكر مامإلا

 ىلص ول امك ةعمجلا متتف ةعامج يف ةعمجلا نم ةعكر ىلص هنأل باحصألا رثكأ نع

 دهشت ةَمَكر ىَلَص اذ فْلخَتْسُمْلا مْظن قوبسَملا يِعاَرُيَو ءامومأم اهنم ةعكر

 ةي فايا ْمُهمَرْلَي الو ُهَماَقَم ٌمِئاَف هنأل .اوُرِطَعني وأ هوُقِراَقُيِل مهلا َراَسَأَو
 ليزنتو تناك يلا ٍةَعاَمَجْلا ةمادإ فالحتسإلا نم ضرغلا نأل حالا يف ةف

 ةالصلا نم مامإلا جورح دعب مهنأل اهفانتسا مهمزلي :يناثلاو «لوألا ةلزنم ةفيلخلا

 .ةلاحلا كلت يف مهوهسل نودجسي مهنأ ىرت الأ ءاودرفنا دق

 5# رمع نبا لوقل َلَعَق ناَسنِإّلَعُهنكْمَأَف دوُجسلا نع مجوز ْنَمَو لطف
 4 الر ءافلع كل ر "منعا يلف وع قلحأ ةكتسلا ةعرلا كنا ذر
 خيشلا تا ا لا مکر «هلعفي الف ًالإو داسا يَ ةياعر نم

 .(ه م هوز رثألا ؛يق بلاط يبأ نب يلع نع كلذكو

 نيب نُم رهظ ىلع دجسي لجرلا باب :ةعمجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )7١9(

 .(۷۲۸٥و ها/70) رثألا :ماحرلا يف هيدي



 ۳4 ٍةَعُمْجْلا ةالَص ْباَب :ةعاَمَجْلا الص باك

 هتردقل يب ٌئِموُي الو رطب هنأ حيحصلاق دوجسلا هنكمي مل اذإ يأ أَو ءرصن

 هنكمي ام ىصقأ ٍدوجسلاب ٌئموي هنأ :يناثلاو ءهماود مدعو ردقلا اذه رودنو هيلع

 ةيناثلا يف يأ هِهاَمِإ عوُكُر لبق َنُكَمَت نإ م ءامهنيب ريحت :ثلاثلاو «رذعلا ناكم
 هنعباتم ىلع ًايرج ءَرَق مَ ُماَمإلاَو قر ناف ,رذعلا لاوز دنع هل اکر ادت ءَدَجَس

 «ةءارقلا كريو هعباتي هنأ حصألاف ؛ةحتافلا متن نأ َلْبَق مامإلا عفر نإف ءرذعب هفلختو

 «هنع تطقسف اهلحم كردي مل هنأل ,قوُبْسَمَك َرْهَو ٌمُكَْرَي ٌحّصألاَف عكار ُماَمإلاَو وا

 يف مامإلاب ٌمَتُْم هنأل ؛رذعب فلختم وهو مامإلا ءارو ىعسيو اهتءارق همزلي :يناثلاو

 ْمْلَسُي ملر عوكرلا نم عرق همام ناك ن «قوبسملا فالخب هتمزلف هتءارق لاح

 َمَلَس نا نو «قوبسملاك ةعكر هتاف ُهنأل ُهَدْعَب َةَعْكَر ىَلَص مك هيف َوُه امف ُهَققاَو

 املا َعكَر یت ُدوُجَسلا ُهَنِكْمُي مل نِإَو ءةعكر هعم كردي م هنأل ُةَعُمُجْلا تا

 ٩© اودا دس اڌو : هلرقل وست ظن "يعرب لو يف «ةيناثلا ف يأ
 نأل ُهَعَم ُعَكْرَي هنأ ُرَهْظَأْلاَو ألل ًالاثما وه دجسيف لوألا يف مامإلا دجس دقو

 «ايقلاو ةءارقلا كرتيو ًاعكار هكردأ اذإ قوبسملا هعبتي اذهو «ٌدكآ مامإلا ةعباتم

 هعوكرو «عوكرلاب دادتعالا تقو هب ىتأ هنأل حالا يف لوألا ُهْغوُكر بسحر

 ْنِم َةَفْفْلُم ُهَتعْكَرَف دوجسلا هبقعتل يناثلا بسحب :يناثلاو «ةعباتملل ناك امنإ يناثلا

 ثيدحلا قالطإل ّْمّصألا يف َةَعُمْجْلا اهب ُكِرْدُيو ةياَلا ٍدوُجُسَو ىّلوألا عوكر

 ءال :يناشلاو 010 ىَرخأ اه لصف ِةَعْمْجلا سم هکر َكَرْذَأ لَم ]:فلاسلا

 ىلع ًاعيرفت يأ ُةَعِباُمْلا ُهَبجاَو ناب ًامِلاَع هيف بيرت ىَلَع َدَجَس ْوَلَف اهناصقتل

 وأ يسن نار هكيرحتب الاع عوكرلا عضوم يف دجس هنأل ُهَتالَص َتَلْطَب ءرهظألا

 ؛هتالص هب لطبت الو ؛هعضرم ريغ يف هب ىنأ هنأ وألا هدوجُس بسحب ملل
 يف هيلإ راشأو يعفارلا هلكشتساو «ةعامج هلاق «بِيسُح اينا َدَجَس اذإف هب رذعلا مايقل

 .ىَعَرَي :(۳) و (۲) ةحسنلا يف (#)
 )٠١/( هملو ههال) مقرلا يف مدقت 5(.

 )۷۱١( مقرلا يف مدقت )90107(,



 فاوخلا ٍةَدلَص باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص بات ۸۰

 اذإ ةعكرلا وذهب ٍةَعْمُجْلا ُكاَرذِإ حصألاَو هب بسنحي هنإ :لوقنملا هلوقب ٍررَحُمْلا
 َفُْلَحَت ْوَلَو «ةقفلملا ةعكرلا يف فلس امل ماَمإلا مالم َنْبَق ناتدجسلا ِتَلُمَك

 ًطْرَقُم هنأ يذم ىلع َعَم عكر ةا مالا عكر تح ايات ٍدوُجّسلا
 عبتي له موحزملا يف نالوقلا هيف يناثلا قيرطلاو «ةعباتملا كرت هل زوجي الف نايسنلاب

 ينايورلا اهححص ىلوألاو «ٍررَحُمْلا يف يعفارلا اهححصو «هيلع امب لغتشي مأ مامإلا
 .دماح وبأ خيشلاو

 فْوخْلا ٍةالَص باب

 ةباحملا اعر < "ةيآلا 4...ْمهْيِف تنك اًذِإَوظ :ىلاع هر اَهيِف لصألا

 :فنصملا هركذ ام اهنم يعفاشلا راثحخا ءةرشعلا ىلع ديزت يأ «عاّونأ يه هدب

 نّيفَص َمْوَقْلا ُماَمِإلا بريف ِةَلْبقْلا ةهح يف ُرُدَعْلا ْنوُكَي :ُلّوَألا ©

 َدَجَس ْاوُماَق اذإَف فص َسْرَحَو ِهْيتَْجَس فص ُهَعَم َدَجَس َدَجْس اذ مهب ّيّلَصْيَو

 ادق تورلا َسّرحَو الو سرح نم يالا يف عم دَجَسَو ُهوُقِحْلو سرح ْنَم
 هل اىّلَص هللا لوس الص ِلَهَو مَلَسَو نقلا دهشتَو سرح نم جس َسَلَج
 فصلا نأ هيف نکل «رباج ثيدح نم ملسم اهاور ةيفيكلا هذه ناَقْسُعب َمُلَسَو هيلع

 رصتخملا يف يعفاشلا ركذو «ةيئاثلا يف :يناثلاو «ىلوألا ةعكرلا يف هعم دحس لوألا

 ءاًمهيِف سرح لَو «"'ةنسلا يف تبث ام لضفألاو «زئاح امهالكو كلذ سكع

 اوذحايلو َكَعُم ْمُهْنُم ةَفِئاَط مقلق داملا ُمُهَل تْمَنأَف مهي تنك اًذإَوط: ١١؟/ءاسنلا )۷١۲(

 رص أوصي مل ىرضأ ةي تلو مكيارو نم اونو أوُدَحَس او مهلا
 مكيينأو مكمان توقفت ورم نيا ذو ُْهتسِئبأَو مرد اوذدحابلو كغم
 مش ذأ رس نم ىذا مب ناک نإ ْمُكِيَلَع حان لَو ًةدجاَو هُم مُكيَلَع نولي
 . نيم ادع َنيرِفاَكلل عا هللا نإ مکرذج ْاوُدُحَو محلا وعض الأ یر

 AY) .رثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك حيحصلا يف ملسم هاور رباج ثيدح (© (۷۱۳)

>> 



 ۳۸۱ فرحا ٍةَالَص باب :ةعاَمَجْلا ٍةألَص باك

 اكو «نيفصلاك ًاعطق يأ راج «برانتلا ىلع يأ «فَّص اتكرف «نيتعكر لا يف يأ
 :يناثلاو ءنونيعم الإ ةسارحلل لَها ال دق هنأل ٌحَصألا يف ءامهيف سرحت يأ ةَقْرِف

 .ربخلا هب درو ام ىلع ديزيو ذفنيح فعاضتي فلحتلا نأل ء«زوج ال

 لور الص وهو قرف رم لك نرم يصب اهرب يف وکي :يناثلا ©
 .'5نيسيحصلا يف اهيلع قفتم ةيفيكلا هذه ِلْحَن نط ملَسَو ِهْيَلَع هلل اىَلَص هللا

 هر ةي ما اذ ءُهَْكَ ٍةَقرِِب ّيَلصْبو يهجر يف ُةَقرِف فق وأ ف
 اَذِإَف ةا مهب ىّلَصَف هب اًوَدَقاَف ت وُفقاَوْلا َءاَجَو هجو ىلإ تَّبَهْذَو تْمتَأَو

 هللا ٌلوُسَر هلص ِهِذَهَو مهب َمْلَسَوُهوُفِحَلو مُهنَذ اومن واق دهل سل
 ,"١")امهيف ًاضيأ اهيلع قفتم ةيفيكلا هذه ,عاقرلا تاذب َمَلَسَو هْيَلَع هللا یلص

 :يناشلاو «نيتفئاطلا نيب لدعأ اهنأل ءلخن ٍنْطَب ةالص نِ ٌلْضفَأ اهن حّصألاَو

 ةا و رانا يف ُماَمإلا ارقَيو ؛مامتلاب ةعامج ةليضف رلحاو لكل لصحيل هسكع

 رخو :لوق يقو ؛ةالصلا ةئيهل فلاخم توكسلا نأل «دهَشعيو «ةيناثلا ةقرفلا يأ

 نوف يقرافل هلاق اهريغو ةحتافلا نيب قرف الو «ةيناثلا ةقرفلا هعم امهكر ديل ُهَقَحْلَتل

 ,ِرَهظألا يف ٍهِسْكَع نِي لف وهو عكر ٍةيالابو نير ٍَقرِفف بفم ىَلَص
 لضفألا :يناثلاو ءاِّلَوَأ يف هعوقول اه بوسحم ريغ ادهشت ةيئاثلا فلكي هسكع نأل

 يف يقهيبلاو .75١-1075١هص ۳ ج :فونلا ةالص باتك :نئسلا يف يئاسنلاو

 .(5118) ثيدحلا :فوخلا ةالص باتك :ىريكلا نتسلا

 ةالص باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .يِقرزلا شايع يبا ثيدح (©

 ٣ ج :فوخلا ةالص باتك :نئسلا يف يئاسنلاو )١775(. ثيدحلا :فوخلا

 )111١8(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .1/7-178/ص

 ثيدحلا :عاقرلا تاذ ةوزغ باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراعبلا هاور )4 ۷١(

 .(8417/511) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5175)

 :حيحصلا 5 ملسمو .(۱۲۹£) ثيدحلا :يزاغملا بايك :حيحصلا ق يراحبلا هاور (۷۱۵)

 )۸٤۲/١٠١(. ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص بائتك



TAYفرحلا الص باب :ِةَعاَمَجْلا لص باك  

 ,ةيناثلا ةقرفلا رهظألا ىلع ًاعيرفت يأ ٌرِظَنَيَو رره ةليل 4ظ يلعب ًايسأت هسكع
 يف ُلَضْفَأ ةثلاثلا مايق يف هراظننا يأ ٌوُهَو 33 ماي أ «لوألا يأ ِهدهَست يف
 نأ :يناثلاو «فيفحتلا ىلع ىلوألا ةسلحلاو «ليوطتلا ىلع يبم مايقلا نأل ّحّصَألا

 هباوص (حَصألا ين) هلوقو .اهوأ نم ةعكرلا هعم اوكرديل لضفأ دهشتلا يف هراظتنا

 وأ رضحلا يف اوناك نأب يأ َةّيِءاَبُر وأ «حرشلل اعبت ةضورلا يف امك رهظألا يف
 لك هتقرافو يأ ٌةَعْكَر قرف ٌلُكيوَلَص اللف ؛ِنيَعكَر لكف ءرفسلا يف مامتإلا اودارأ

 «ىرخأ ىو اهغارف رظتنم وهو تملسو ًاثالث تّلصو «ىلوألا ةثالثلا نم ةقرف
 رهظألا يف عبِمَجْا ةالَص تخص هب ملسو اومأ ىتح دهشتلا يف ةعبارلا رظتناو

 يأ ةَقْرِفّلُك ُرْهَسَو «عيمحلا ةالص لطبت :يناثلاو ؛كلذ ىلإ وعدت دق ةحاحلا نأل

 يف ةَيالا ةا اكو ةودقلا لاح ُهَنأل ْمُهَالْوُأ يف ٌُلوُمْحَم «نينقرف مهقرف اذإ

 مامإلا عفر ةدجس يف ْمِهوُهَسَك وهف ؛مهل رظتنم وهو ةودقلا مكح يف هنأل حصألا

 هنوقرافي مهنأب ؛فالخلا نع ربعيو «ةقيقح اهب نودرفنم مهنأل ءال :يناثلاو ءاهنم

 يف ُةَوْهَسَو ءامكحو ةقيقح مامإلا نع مهعاطقنال ءىلوألا ةا ال ؟ال مأ امكح
 ءرهسلا لبق هل مهتقرافمل ِنْيلَوألا ْقَحْلي ال ةَناثلا يفور عيِمَجْلا ُقَحْلَي ىّلوألا
 «ةيآلا رهاظل بجي :لوق يف ءاطايتحا «عاونألا هذه يف ٍحالّسلا ُلْمَح رسو

 ةراهطب صوصخم فالخلاو ءًاعطق ةالصلا دسفي ال هعضو نأ بابحتسالا هجوو
 «هكزب رطخلا رهظي ال نأو «هريغ يذؤي ال نأو ةالصلا ةحص هعنم مدعو حالسلا

 .لمحلاك هيدي نيب عضرلاو

 ملف لاتقلا محتلي مل نإو يأ فخلا ُدَمْشَي وأ لاف محي نأ :عبارلا 68ه

 هلوقل ءًايِشاَمَو ابكر َنكْمَأ فيك َيّلَصُيَف «نيتقرف اومسقنا اذإ مهربكري نأ انما
 م8 5 5 ىف ا 5 9 1

 «اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا يلبقتسم يأ ١7" اناّبكر يأ الاحرف متهج نن :ىلاعت

 .وْريْلا ىَلَع وربَص ِةَلَق نم هجان نو ترص ,نوبْلكلا رره لاقي :ٌريِرَهْلا (#6)
 ا مُكَمْلَع انک هللا اوُركذاَف میا اذا انابْكر وأ الاحرف مف ناف :۲۳۹ / ةرقبلا (017)

<< 



 A فاوخْلا ٍةالَص باب :ةعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 يأ ةَريِبَكْلا لاّمْغألا اكو «ةرورضلل ودعلا ببسب يأ ِةَلبقْلا كرت يف ُرَدْعُيَو

 :يناثلاو ءاوشمف يشملا ىلإ اورطضا ول امكءّحّصألا يف ٍةَجاَحِل ؛ةيلاوتملا تابرضلاك

 صخش يف ريك نإ لطبت :ثلاثلاو ةدهاشملل راكنإ هنأل ؛فيعض وهو «هرودنل ال

 هيف رذعي ال هنإف يأ ءحاّيص ل ال ءاعطق لطبت اهنإف اهيلإ جنحي مل اذإ امأ «صاخشأ ال

 اذإ َحالّسلا يِقْلُيو بيها تاسلا مما يمكلا لب هيلإ ةجاحلا مدعل ًاقلطم

 ءهباكر تحت يذلا هبارق ىلإ ًاعيرس هدري وأ :مامإلا لاق ءةالصلا لطبي هنأل يِمُذ

 بلاغ هب خطلتلا نأل رّهْظَأْلا يف َءاَصَق لَو ُهَكَسْنَأ َرَجَع نِإَق «ينايورلا فلاخو

 :ه5# رمع نبا لرقل ءامْوأ ٍدوُجْس وَ ضد نع َرَجَع نِإَو ؛هرودنل بجي :يناثلاو
 "لسم هاور ءا يوت ًامِئاَق أ ابك ر للصف دلي ني كأ رع اك اذ

 يأ ,عؤدلا اذ ُهَّلَو ءامهنيب ًازييمت عوكر لا نم ضفأ هلعج يأ ,ضَقْخَأ ةوُجْسلاَر
 لاتقلا يف زوجي الف يأ ءِنْيَحاَبُم ٍةَعِزَهَو لاتق ّلُك يف ٠ ,"4١فونملا ةدش ةالص وهو

 «ةاغبلا لاتقک ًابجاو ناك ولو هيف مثإ الام انه حابملاب دارملاو «عامجإلاب مرح ا

 يأ ,عْبَسَو «فوخلا دوحول امهنع الدعم دجي مل اذإ يأ ءِلْيَسَو قيِرَح نم برو

 .«ن ملت ارثوُكت م
 هرس اذإ ءيَشلا ىّمْكأ :ُلاَقُي ساب اّهَرتس يأ ةف ىك يذلا ٌعاَجّشلا :يمكلا (#)

 .ةَضْيلا سبأل عنقملاو

 ثيدحلا :فوخلا ةالص باب : نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (۷۱۷)

 .(م رس

 ينل نإ ] :لاقف و للا لور يناعد : :َلاَق هنآ سيلأ نب هللاديع ثيدح كلذ لاثم (۷۱۸)

 تسحر خف [ هاف وبا ةر أ ةلخنب وهو يِنَورْعَيِل سانلا مح يدها حيت نا ذأ

 ءرصعلا تقو ناكىتح ءًالزنم نهب داتري نعظ يف هيلإ تعفدىتح يفيسب ًاحشوتم
 هوحن تلبقأف ةَرْيرُعُْمْلا نم هي هللا لوسر يل فصوام هل تدحو هشيأر املف
 هوحن يشمأ انأو تيلصف «ةالصلا نع نيلْعشت ةلداحجب هنيبو يب نوكي نأ تیشحو

 هاور .[ُهْجَرْلا حلق ] :لاق و هللا لوسر ىلع تمدق املف «... اعل يسأرب ئموأ

 .(5117) ثيدحلا :فونخلا ةالص باتك :ىربكلا ننسلا يق يقهيبلا



A‘فارخلا ٍةََلَص باب :َةَعاَبَجْلا ٍةآلَص باك  

 فد هيب دج الو يأ هِسْبَح فوخو ٍراَسْعإلا دنع ميرغو «هانلق امل يح اذكو
 .سبحلا ررضل

 .ةداعإ ال رهظألاف لاتقلا ريغل فوخلا ةدش ةالص انزوح اذإ :ٌعّرف

 هنأل ؛ءاشعلا انكمتمىلص يأ « جحا ترف فاخ ٍمِرْخْمل هُم حص ّصألاَو

 يلصي هنأ يعفارلا دنع هبشألا اذه ىلعف ؛ر ؛رافكلا ةيفق قأ عبتم هبشاف فلاح ال لّصَحُ

 ةدش ةالص يلصي :يناثلا بولا نالن قنصل حجضو ٌيَحْلا توفيو ًارقتسم

 فيعض هنإ :بذهملا حرش يف لاقو «دعبي سيلو ةالصلاو جحلا نيب عمجيل فوخلا

 نا اوُدَع هو رجس وأ ًالبإ يأ داوس اوُلَص ولو ءايوق ًاهجو انه هلعحو
 مايقل ؛ال :يناثلاو ءرمألا سفن يف فوخلا مدعل ءرهظألا يف ارضق «لاحلا يأ ةرْيَغ

 الف فوخلا ةالص اوّلص نإف «فوخل ا ةدش ةالص اولص اذإ اذهو «لنيح فوحلا
 فالخلا ىرجأو لخن نطب ةالص يف يوغبلا هقفاوو «يدروام ا هلاق امك ًاعطق ةداعإ

 قدنع مهنيب ناك هنأ َناَي مث اهولصف مهرفاخف اودع اوأر ولو ؛ءاهريغ يف

 ىلع ًادئاز ودعلا ناك اذإ نيتلأسملا يف فالخلا لحمو ءاعطق ةداعإلا :ليقو «نالوقلاف

 .نْيعُمْلا يف يِحَبصَألا هلاق ءاعطق ةداعإلا بحيف ًالإو برها مه زوجي ىنح فَلا

 ,رثدتلاو سبللاك يأ ِِرْيَغَو شْرَفب ريرَحْلا لامعا ٍلُجّرلاىَلَع مرحي :لصف
 سب ْنَع لع للا ٌلوُسَر ناهن ] :ةفيذح لوقلف هاوس امأو هيلع ٌعّمْحُمَف سبللا امأ

 ءحصألا ىلع ريرحلاك زقلاو «" "يراخبلا هاور [ُيَلَع نيس نار جالو رر 7 رحل

 نه حيبأ هنأل ءاهشاريفا ميرحت حصألاو عامإلاب سبل ةأرَمْلل ليو

 لكان ْنأَو ٍةَّصِفِلاَو بّحَذلا يآ يف برن ذأ كلو يبا اناَهن ] :لاَق هل ةفيَدَح نع (۷۱۹)

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ ِهْيَلَع سِلْجَن نر «جادلاو يرحل سب ن نَعَو ؛اهيف
 .(0۸۳۷) ثيدحلا :ريرحلا شارتفا باب :سابللا باتك

 :لاَق ل وللا لور نإ :لاق دف (يرعشألا ىسوم وبأ) سيق نب هلل ادبع ثيدحل @ (۷۲۰)
>> 



 ۳A8 فاحلا الص با :ةَعاَمَجْلا ٍةألَص باك

 «يبصلا هسا يولل ئو ءيتأيس ال ءال :يناثلاو ءانه فتم وهو جوزلل نيزتلل هسبل
 ةضورلا يف لاق «روهشملا وهو :نايبلا يف لاق ءلجرلا ىنعم ين الو ًافلكم سيل هنأل
 :يناثلاو ءاوغلبي مل ام صوصنملا حصألا هنإ :ةاكزلا يف لاقو «نوققحنا هححصو :انه

 عبس لبق زوجي :ثلاثلاو «حالصلا نبا حجرو ؛هوحنو رمخلا برش نم هعنمب امك ءال

 موي ريغ يف فالخلا لمحو ءهيحرش يف يعفارلا هحجرو هداتعي اليك هدعب ال نينس

 ىلع سيلو «ةنيز موي هنأل ًاعطق بهذلابو هب مهنيزت زوجيف ديعلا موي امأ «ديعلا

 يعفاشلا نع نيديعلا ةالص باب يف بذهملا حرش يف فنصملا هلقن دبع نايبصلا

 .باحصألاو

 سبللاك لع هل او ْمُهريََو نوار عطف بو اشرف لج ٌحّصألا :تنق
 ناك ول ذإ مث ميرحتلاب لئاقلا هب للع امك جورلل نييزتلا درج هتحابإ نأ ملسن الو

 .صتخي ال هنأ ىلع اوعمجأو جوزلا تاذب صتحال ؛كلذك

 جب ْمَلَو برخ ٍةأجف وأ يكلم درو رحك ٍةَروُرَصلِل سيل لجل لجو
 ريزا فرع نب محراب صحرا ايلا هنأل قْكَحَو برجك ةجاحْللو ريغ
 لاق E E ءاّسهب اک ا سل مولا نب

 ا

 ال هنأل ءلْمَق فدو CO AR ىلع ركنيف بّرجلا يه :يرهوجلا

 يف دمحأ مامإلا هاور [ اًَهروكذ ىلع محو يما ثانإل ُريرَحْلاَو ْبَهَذلا لجأ ]
 ميرحت باب :ةنيزلا 5 :نئسلا يف يئاسنلاو . 4۷ر۳۹ 4ص 4 ج :دنسملا

 .دهاوش هلو حيحص هدانسإو ١١٠ص ۸ ج :لاجرلا ىلع بهذلا

 ءاسلع قافتا هب دارأ لب «ةباحصلا عامجإ ليلد هب ديري ال ؛عامجإلاب هلوقو @

 خاو ليو كر لو لزق لو فال 3 ىرعتلا ةن ىلع بالا

 نمي ِنَمْحراوبَعَو ماعلا نب ريل صخر وأ ل وللا لوسَر صخر :لاق سن نع (۷۲۱)
 :سابللا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(امهب تناکزکجل ٍريرَحْلا سب يف فرع

 باتك :حيحصلا يف ملسمو )٥۸۳۹(. ثيدحلا :ريرحلا نم لاجرلل صح ري ام باب
 .(؟ ١0/5/19 54) ثيدحلا :ةكح هب تناك اذإ لجرلل ريرحلا سبل ةحابإ باي :سابللا

 .هْيَلَع ُهَسْفن كح ييشلاب ّكَتْخاَو ر باب ْنِم َءيّٿلا كح (ك ك ح) نم َةْكَحْلا (/15)

>> 



 فرحا الص باب :ِةْعاَمَجْلا الص باك ۸٦

 لَ لوسرلا ىلإ لمقلا اّيكَش ريبزلاو وفرع نبا نأ اضيأ نيحيحصلا ينو «لمقي
 ىلع رفسلاب كلذ صتخي الو "امه ةازغ يف ٍرْيرَحْلا صمق يف اًمُهَل صرف

 عفد يف يأ ُهَماقَم ُةرْيغ موق ال جاَيِدك لاعقللو «حالصلا نبال افالخ حصألا
 .ةرورضلا مدعل ميرحتلا حصألاف ؛هماقم موقي ام هريغ دججو نإف ؛هنصخي هنأل حالسلا

 ؛مارحلل ًابيلغت ءيَسيرْبالا رَ از نإ ِِْيسْعَو ِمَسِرْلا نم بكرا مْوْحَيَو لاو س
 ريرح بوث ىمسي ال هنأل «ٌحّصألا يف ايوا نإ اَذَكَو راك يأ كع لجو

 َرذََق ريرحب فرط وأ وّرُط ام ُلِحَيَو ؛ميرحتلل ًابيلغت مرحي :يناثلاو حلا لصألاو
 نم تمصملا بوشلا نعىهن اإ ُمالَّسِلاَو ٌةالَّصلا هْيَلَع هنألف :لوألا امأ ِةَداَعْلا

 7729 سابع نبا نع دواد وبأ هاور «هب سأب الف بتلا ىَدَّسَو ُمَلَعلا امأ ,ريرحلا

 وهو فرطلملا امأو «مرح اهزواح نإف عباصأ عبرأ ردق زارطلا زواجي ال نأ طريشيو

 نيجرفلاو بيحلا ةفوفكم ةبج هل تناك ٌمَالَّسلاَو ٌةآلّصلا ِهْيَلَع هنألف فّجسملا

 اَمُهاَمْرِح ٌكلَطْصإ :اكاَحتو .ٍرْسكْلاِب هكا ملمالاو ءاكص مرج ىَلَع مرج زارنا وو
 وه مومعلاو .صوصخخو مومع هدنع كيلا يف دارملا لعلو تلق .رخآلا لك كحق
 لمقلا ريثأت يف يتأيس امك «رحآ ىلع مرسلا رارمإ هب دارملاو (ٌكلَحْلا) لعفلا مسا

 .ملعأ هلل او ؛ةبسانم امهنيب عمجلل نوكي اذهبو ءامهيلع

 يبغي - لَ ئبنلاىلإ ارك َرْيَبرلاَو فرع نب ِنَمْحرَدْبَع نأ ] :لاق هک سنأ نع (۷۲۲)
 يق يراحبلا هاور [ ار يف اَمِهْيَلَع هيَ ِرْيرَحْلا يف اًمُهَل صخّرأف - لمقلا

 يف ملسمو .(۲۹۲ ۰ )ٹیدحلا :برحلا يف ريرحلا باب :ريسلاو داهجلا باتك :حيحصلا

 ٍرييَرلاَ فوغ نب نحال صخر 7 :هل ظفل يفو (۲/٦۲۰۷)ثیدحلا :حيحصلا

 [اّمِهب ناك ِعَجَو وأ اًمهب تناك ٍةَكِح ْنِم رَمّسلا يف ٍرْيرَحْلا صيقلا يف ٍماوعْلا نإ
 .(5 ١75/7147 ثيدحلا

 ٍتْمْصْمْلا بوشلا نع كي هللا ُلوُسَر ىه اَمنِإ ]:لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (/74)
 :نتسلا يف دواد وبأ هاور [وب سب الف بولا ىَدَّسَو ٍِرَحْلا ن معلا ماف ءِرْيرَحْلا َنِم
 هدانسإو .(400) ثيدحلا :ريرحلا طيعو ملعلا ي ةصحرلا باب :سابللا باتک

 .حيحص



 A فارخلا ٍةآلَّص باب :ٍةَعاَمَجْلا ةالّص باك

 هركذ امك ةداعلا ىلع راصتقالا هيف طرشلاو ""اضيأ دواد وبأ هاور «جابيدلاب

 هب ُهَقَحْلَ نمو ًاقلطم هب فيرطتلاو زيرطتلا مرحي هنإف بحذلا ريرحلاب جرو «فنصلا

 يأ ءاَهوْخَنو ٍةَالّصلا ٍرْيَغ يف ءسحبتملا يأ ءرسجنلا بوشلا ُسْبلو هَر ذقف
 ال ريزنخلا نأل ریزد بلک دلج أل ُهّركي معن «نيعلا رهاظ هنأل ركشلا دوجسك
 عفتني ال ألف ةصوصخم ضارغأ يف الإ بلكلا اذكو ءاقلطم هتايح لاح يف هب عفتني

 «لاقق ٍةََجَفُك ٍةَروُرَضِل الإ ءامهب قحلم امهدحأ عرف دلجو «ىلْوَأ توما دعب امهب
 دنع ةتيملا لكأ هل امك ورب وأ رح نم هسفن ىلع فاح اذإ اذكو «هاوس دجي ملو يأ

 نأ فالحلا راثم ٌمّصألا يف ءرايتخالا لاح يف يأ ءةَيمْلا لج اًذكَو «رارطضالا

 ىلع مرحيف ظيلغتلا نم هب اًضخخ اّمِل وأ نيعلا ةساجنل ريزتخلاو بلكلا دلج ميرحت

 .يناثلا ىلع لحيو لوألا

 سحب ءاوس ةهاركلا عم يأ روُهْشَمْلا ىَّلَع سجنلا ندا حابصيتسالا لبو

 ٍنْمَس يف ْتَعَقَو ٍةَرأَف نع ليس امل ةقيدنأل ؛ةتيملا كَدّوُك نيعلا سحب ناك وأ ضراعب

 :لاقف «يواحطلا هاور [وب وعينا أ وب اوُحبْصَتْساَف ئام وأ ايئاَذ ناک نإ ] :َلاَقَ

 يف فنصملا ححصو «ةساجنلا ناخد لجأل ؛زوجي ال :يناثلاو "تاق اجر نإ

 .نيلوقلا ةقيرطب انه همزحل فلاخم وهو ؛لوألاب عطقلا :عيبلا باب يف بذهملا حرش

 َرَمُع نبا تْیار) :لاق ؛امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأىلوم رمع يبأ هلل ادبع نع (/15)

 ُتْرَكذُف ءاَمْسُأ تيتا رف مح اطيح یف ىأرق ؛ًايباَش ابو ىرتشا قؤسلا يف

 ةسلايط هج تَحرْعَأُف ب هللا لوُسر َةبْج ينئلوا 1 ُةَيِراَح اي :تْلاَُف ءال كلذ
 :سابللا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (جاميدلا نيحرفلاو نيمكلاو بيلا ةفوفكم
 )۲١٦4/٠١(. ثيدحلا :ملسم دنع هلصأو (4 ١5 ؛)ثيدحلا :مّلَعلا يف ةصحرلا باب

 لاق :(184) ثيدحلا :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحلا ةقحت يف ؛هاط ةريره يبأ نع ثيدحلا (775)

 :هسيف روكذملا دايز نب دحاولادبع :لاقو ءلكشملا نايب يف يواحطلا هاور) :نقلملا نيا

 . دايز تبق ةدايزب درفنا اذإ كلذكو «هثيدح لبق ثيدحب درفت اذإ ةَ



 نيديعلا ةالَص باب :َةَعاَمَجْلا ٍةألَص ب 51 ممم
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 نيديعلا ٍةالص باب

 ٍدْيِع الص والصلب ُداَرُمْلا :لْ رحنا كبَر لصف :ىَّلاعَت هللا لاَ

 .هْوَعْلا نِي تشم وهو ةّيحضَألا رحنلابو ؛رحنلا

 يبارعألا ثيدحل ةبحاو ريغ ءاهيلع ُمالَّسلاَو ُةالّصلا ِهّيَلَع هتبظاومل ءةنس يه

 ٍةَاَفِك ضف :َليِقَو "ع ْعَّرطَت نأ الإ ؛ال :َلاَق ؟ اَهُرْيَغ َّىَلَع لَه ] :حيحصلا

 بطاخي ال هنإف ىنيعب جاحلا كلذ نم ىشتسُيو السلا درك مالسإلا رئاعش نم اهنأل

 .جسحلا باتك ف يدرواملا هلقن امك هيلع صن «ديعلاب

72 
 رئاسك ِفاَسُمْلاَو ةارَملاَو ؛دْبَْلاَو ؛ٍدِرَهُمْلِلَو ,عامجإلاب َةَعاَمَج غرشتو هرم ل رع

 عمرك َعِقترَحِل اهيات نسير ءاهلاوزو سْمكلا ٍعوُلُط نيب اَهَتْقَوَو ؛لئاونلا
 اذإ تاوفلا فدصملا مالك يضتقيو ءًاببس اه ناك نإو «ةهاركلا تقو جورخل

 ليدعتلاب ةَربِعْلا القو «بورغلا دعب اولدعو نيئالثلا موي لاوزلا دعب ةيؤرلاب اودهش
 .ءادأ دخلا نم يلصي لب كلذك سيلو «حصألا وهو

 :كبتب يبيع لب :ثورخآ لاقو) :يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ لاق .؟ / رثوكلا (۷۲۷)
 ناك 7 :َلاَك يئللام نب سنأ نع دنسأو .ككسن رحنا يملا الص رحنلا موي لص

 ليوأت نسع نايبلا عماج يف :[ ٌرَسني من لص نأ ريا ؛ يّلصُي نأ لبق حني كَ يبنل

 . (19010) صدلا ::77ص ١١ ج :نآرقلا يأ

 را دخن لأ نم دي هللا لوُسَر ىلإ لر َءاَج :لوق هل اديب ن حل ثيدمل (۷۲۸)
 مالالا نع لا وه اذ ند ىح ءو ام قب الر ِهئْوَص یو مث سالا
 ؟ اهم يع له لاك [ ياو مي ىف حارلتم شع ) : لا رر لا
 ةاكزلا باب :ناهيإلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور 1 عّرطت نأ لإ ؛آل ] :َلاَق

 :تاولصلا نايب باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(55)ثيدحلا :مالسإلا نم

 ١ . 11/8 ثيدحلا



 ۹ نيَدْيِعْلا الص باب :ةعاَمَجْلا ةَالَص باك

 ياي مث بيعلا ٍةالص ٍةّييب يأ ءاّمهب م رخ "ع اجالاب ناتعكَر يهو

 السلا ٌةالَّصلا هيلع هنأل تا ربك عبس هل «تارلصلا رئاسك «حاتيفالا ءاَعدب

 اسمح ةرخالا يقو عبس لوألا يف ةريبكت ةرشع ىتنث رطفلاوىحضألا نيديعلا يف ريك

 . " ””يراخبلا هححصو يطقرادلا هاور «مارحإلا ةريبكت ىوس

 .هفلاخي الل رهظألا ىلع هعبات اتسوأ ثالث ربكي نم فلح ىلص ول :ٌّعْرَ

 يفهيبلا يف هيف رثأل جَو ريكو (لْلِهي يلدغ باك نش لك ن افق
 ءاملعلا روهمجو :ملسم حرش يف فنصملا لاق «2"”')ديج دنسب هوحنب دوعسم نبا نع

 ."دمحأو يعفاشلاو ءاطعل افالخخ الو تاريبكتلا هذه نأ ىلع

 ؛ناتعکر طفلا ةالَصَو ؛ناَتَعْكَر ىَحْضَألا الص ] :لاق ؛ك#باطخملا نب رمع ثيدحل (۷۲۹)

 يبنلا ؛ ناسل ىَلَع رصقب َسْيَ مام ؛ناَتْعْكَر ِةَعُمْحْلا ةداصر ؛ناََعْكَر رفا لصر

 :نيديعلا ةالص ددع :نيديعلا باتك :ننسلا ن يئاسنلا هاور [ َمَلَسَو ي هلع هللا یلص

 ثيدحلا :ةعمجلا ةالص :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا قو .1487ص ۳ ج

 .حيحص هدانسإو .(۲۷۷۲)

 ىّحْطألا نْيَدْيِعْلا يف َريك ي هللا َلوُسَر نأ ] هد نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (/70)
 [مارخإلا ٍةَريبُكَ ىريس اسمح ةيالا يِفَو ؛ًاعْبس ىلوألا يف ؛ةريبكت ةرشع ئتني رطِفْلاَ

 يقهيلاو .ء۷-۸ص ۲ج :(۲۰)ثیدحلا :نيديعلا باتك :نتسلا يف يطقرادلا هاور

 ثيدحلا :نيديعلا ةالص يف ريبكتلا باب :نيديعلا ةالص باتك :ىريكلا ننسلا يف

 وه :لاقق ؛ثيدحلا اذه نع يراخبلا تلأس :ىسيع وبأ لاق :لاقو «(1۲۹۳)

 ١ ج :نيديعلا يف ريبكتلا يف باب :ىربكلا للعلا يف يذمزلا هلاق :تْلَق .حيحص

 .؟ مص

 ريبكت بيقع حاتتفالا ءاعدب يتأي باب :نيديعلا ةالص باتك :يقهيبلل ىربكلا نئسلا )۷۳١(
 :هللادبع لاق «(1۲۷۸) رثألا :ىلاعت هللا للهي نيتريبكت لك نيب فقي مث حاتتنالا

 ثنا فاى ىلع ان اللا اهب حیف ربك ربك اَدْ)
 مث ههه ٹک ٹک م : ةر لک يف هيدي ٌعقرت) :لاق هنأ ءاطع نع یورو .(ٌربكتو

 .(111) رثألا :ديعلا يف يعي (ُرُبَكُي م كلي يلا ىلع يلصيو هللا ُدَمْحَي

 لاق :18.-478ص (1-ه)ج :ملسم حرش يف امك هللا همحر يوونلا مامإلا ةرابع (۷۳۲)
>> 



 نيديملا ةالَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باك ۳۹۰

 ل ي سرع

 ام اه ربك هل او هللا الإ َهَلِإ َالَو هلل ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْبُم :نسحيو

 ي "'9ةعامجو سابع نبا لوق ىلع تاحلاصلا تايقابلا يهو «روهمجلا 6

 «تاولصلا رئاس يف امكةحتافلا يأ < و اَهَبِقَع نكتلف ةءارقلل حاتفتسا هنأل ُذوَعَتي

 ,"9فلاسلا ثيدحلل هةءاَرِقْلا َلْبَق «مايقلا ةريبكتىوس يأ ءًاسْمَح ةينالا يف ُرّبَكُيَو
 ."فيعض عطقنم هنظ رمع نع رثأو لسرم ثيدحل عيِمَجْلا يف ِهْيَدَي ُعفْرَيَو

AEE OE Her 

 .حصألا ىلع نيتريبكت لك نيب ُهاَرْسُي ىَلَ ُاَْسُي َعَضَي نأ نس عر

 ٌدمحأو يعفاشلاو طع لاق و «ةلصتم ةيلاو تاركا هاله عزي ءاملعلا روهمجو)

 .هإ.م#دوعسم نبا نع ًاضيأ اذه يورو ىلاعت هللا ركذ نيتريبكت لک نيب بحسب

 #«ُتاَحِلاّصلا تايب: ىلاعت هلوق يف ؛سابع نبا نع ؛ريبج نب ديعسو ءاطع نع (۷۳۳)

 هاف مك كلا شا الإ لإ الو ؛هلل دمَحلاَو ؛هللا َناَحْبُسو :لاق 3: /فهكلا]

 )١7457(. صنلا :نايبلا عماج يف يربطلا

 تيدا تلق .(5517) مقرلا يف مدقت «هدج نع هييأ نع بيعش نب ورمع ثيدح (/74)

 ناك ل هللا َلِوُسَر ّنأ) ؛هدحج نع هيبأ نع فوع نب ورمع نب هلل ادبع نب ريثك
 لبق تاريبكَت سطح ةيزاثلا يِفَو تاريك عبسي ىلوألا ةعكرلا يف ٍنْيَدِْعْلا يف ربك
 :نيديعلا يف ريبكتلا يف ءاج ام :ةالصلا باوبأ :عماجلا ف يذمزلا هاور ارقا
 اذه يف ءيش نسحأ وهو «نسح ثيدح ريثك دج ثيدح :لاقو .(0575) ثيدحلا

 ادّمَحُم تلأس :يذمزنلا لاق ؛۲۸۸ص ١ ج :ريبكلا للعلا ينو. يبنلا نع بابلا

 :لف لوقا هنو اذه حصا ءىش بابا يف َسِْيَل :لاقف ؛ثيدحلا اذه نع

(VY)لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع رمع نب هللادبع نب ملاس نمف ثيدحلا امأ @ : 

 4 9 هيكل وذ انناك اذیت وبدي مقر ةالّصلا ىلإ ما اذإ و يبنلا ناكر

 :َلاَق من ؛هْيبكْنَم وح انوكيىتح مهم عرب ذأ ار اذ 1 «َكِلَذَك امُهَو

 لَك يف اَمُهُعفْرَتَو هووُجُسلا يف ولدي عقرب الو جسيم ةديح ْنَمِ هللا عم ]
 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (نالَّص ييضقنت ىنح «عوكرلا لبق اَهربكُي ةَرْيبك
 . )1۲۸١( ثيدحلا :نيديعلا ةالص باتك

 لك عم يبدي عقرب ناك هيض باطلا نب ٌرَمُع ّنأ) ةداوس' نب ةركب نع ءرثألا امأ @
 ةالص باتك :ىربكلا ننسلا يف ينهيبلا هاور (ِنْيَدْيْلاَو ٌرانحلا يف و ربك
 . عطقنم اذه :لاقو «1۲۸۱) رثألا :نيديلا عفر باب :نيديعلا



 ِنيَدْيِْلا الص باب :ٍةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك ۳41

 نهكر تب دوجس الف يأ ءاضْعَب الو اضْرَف «ةدئازلا تاريبكتلا هذه يأ ,َنْمسَلَو

 هيلع صن نهيف ةدايزلاو نهنم ةدحاو كرت وأ ٌنهكرت ُهَرْكُي معن ءاوهس وأ دمع

 ولف «ةءارقلا لبق اهلع نأل ْسَناَف ٍةَءاَرقْلا يف َعَرَشَو «تاريبكتلا يأ ءاَهيِمَن ْوَلَو

 «عكرَي مل اَم ُرّبكُي ميِدلَقْلا يِفَو «نايسنلاك دمعلا نأ رهاظلاو هتالص لطبت مل داع

 هتالص تلطب داع نإف «ربكي ملو هتالص يف ىضم عكر نإف هلحم وهو «مايقلا ءاقبل

 .رذعيف لهاجلا امأ ,ملعلا عم هلعلو يعفارلا هلاق ءًامزح

 ءاَمِهِلاَمَكب 4تَبرتفاإل بِلا يِفَو قاط ىَلوألا يف ٍةَحِبَْلا غب ارقي
 كبَر مسا حبس امهيف أرق هنأ ًاضيأ هيف تبثو "لسم هاور امك عي هب ءادتقا

 ءاضيأ هنس وهو :ةضورلا يف لاق ""7ّييشاَعْلا ثيدَح كا لهطو :4ىَلْعألا
 . "0۶ امجإلاب ءارهج

 ناك ام :يِيللا دقو اَبأ َلَأَس باطلا ب َرَمُع نو :ةع نب هلل ادْبَع نإ هل اديب نع (۷۳۹)

 نآرَقْلاَو قط ب أرقي ناك :َلاَق ؟ ىَحْضَألاَو ريل يف هب اي لَو لا لوس

 ةالص باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(عرَمَقْلا َقَشْناَو ةعاّسلا تُرقا] و يدنا

 :ةالصلا باوبأ :حيحصلا عماجلا يف يذمزلاو ۸4١/١(. هو )٠٤ ثيدحلا :نيديعلا

 نسح ثيدح اذه :لاقو )٥۳٤(« ثيدحلا :رطفلاو ىحضألا يف ةءارقلا ف باب

 ةءارقلا باب :نيديعلا ةالص باتك:ىربكلا ننسلا يف ًالوصوم يقهيبلا هاورو .حيحص

 . (55814) ثيدحلا :نيديعلا يف

 حبس ب ٍةَعْمُحْلا يِفَو ندا يف ارق ذِي يبنلا ناك :لاق ريشَب نب نامل نع (/9)

 رم جاو ما يف اتتا امُبرَو قسقا ثيدَح كاا لهو یال كبر مشا
 ثيدحلا :ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب :ةعمجلا باتك :حيحصلا 5 ملسم هاور .(اًمهب

 ثيدح :لاقو «(077) ثيدحلا :ةالصلا باربأ :عماجلا ف يذمرلاو .(۸۷۸/11)

 ةنسلا َنِم نيد ةَالص يِ ُرْهَجْلا) :َلاَق ك يلع ْنَع ِثِراَحْلا نع َءاَج امل (۲۳۸)
 باك :ىريكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(ةنسسلا َنِم ةاّبَحْلا ىلإ ِنيدْيِعْلا يف ُجوُرحْلاَو
 .(1۳۸۸4) رثألا :ةءارقلاب رهجلا باب :نيديعلا ةالص



 ندا ةَالَص باب :ةَعاَمَجْلا ةَالَص باج ۳4۲

 رو

 ءاهدعب اوبطح مهنإف نيدشارلا ءافلخلابو ي هب ُءادتقا «ناتبطخ اَمُهْدْعَب نسو

 ."”"ةعمجلا ىلع سايقلا راركتلا يف دمتعملاو

 ىلع انه مايقلا بجي الو ءاهباب يف اهانيب امك يأ ِةَعْمُجْلا يف َيِهَك اَمُهئاَكرأ
 امهماكحأ نم ركذي يأ ةّيِحْضألا ىَحْصَألا يف ةَرطِْلا ٍرطِفْلا يف ُمُهُمَلَعُيَو حصألا

 ءعيسب ةَيِناثلاَو تاریک عسب ىلوألا حیف «لاخلاب قئال هنأل هيلإ ةحاحلا معت ام

 ,"؟:)صألا ىلع فوقوم وهو ةنسلا نم هنأ نيعباتلا ضعب لوقل الو «تاريبكت

 تاريبكت عبس ىلع لمشتىلوألا ةعكرلا نإف «ديعلا ةالصب نيتبطخلا هبشتو :مامإلا لاق

 ايقلا ةريبكت عم تاريبكت سم ةيناثلا يو ؛عوكرلا ةريبكتو مارحإلا ةريبكت عم

 .هيلع صن اهتامدقم يه امثإو «ةبطخلا سفن نم تسيل تاريبكتلا هذهو «عوكر لاو

 «حبصلل ناذألا يف امك ليلا بفصني ُهَنقَو خذي ةعمجلاك «لسفلا بنو

 اًهُلْعِفَو ةّعُمُجْلاك نيرتلاو بّيطتلاز ءرهاظ قرفلاو ةعمجلاك < ِرْجَفْلاِب لوق يِفَر

 قيضل ءارحصلا ىلإ هيلي جرح امنإو «لضفأ هنأل ؛هعاستا دنع يأ ٌلّصفَأ ٍدِجْسَمْلا

 يأ ذل ر اسلا ٌهالَّصلا هلع هب ًايسأت ءارخصلاب ليقو «هلجسم

 ركب يبو قو وللا لوُسَر عم ديلا ؛ تدهش) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۷۳۹)

 يف يراخبلا هاور .قيْطْحْلا لبق نوصي اوناك مهلك ؛مهنع هللا يضر َناَمْعَو َرَمْعَو
 نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو .(477)ثيدحلا :نيديعلا باتك :حيحصلا

 يف يراحبلا هاور (ٍةّيطحلا َلْبَق سيديا لوُلَصُي اوناَك َرَمْعَو ركب ابو لي یا
 باتك :حيحصلا يف ملسمو .) ثيدحلا :ديعلا دعب ةا باب :حبحصلا

 . (۸۸۸/۸) ثيدحلا :نيديعلا ةالص

 موي ماّمإلا ريك ةنشسلا ّن نِم) :َلاَق هنأ ووُعْسَم نب ةبتع نب هلل ادع نب هلل ادع نع 4 ')

 هج ميسو ارت عي حْ لبق ريا ىلع سخت لنج حا ويو رطِفلا
 ريبكتلا باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (ُهَل ادب ام دعب ريكو وعدي مت وم

 .(۳۰۸) رثألا :نيديعلا دعب ةبطخلا يف

 ىَلَع نام نب ناب ٍةَراَمِإ يف انّرِطُم :َلاَق يا نم نَمْحرادْبَع نب نام نع @ (۷4۱)

<< 



 7 ندا ٍةَالَص با :ةعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 لخأل ٍدْيِع موي ودجلمم يِف مهب ىلص ُمالّسلاَو َةالَّصلا ِهْيَلَع هنأل ؛هريغو رطمك

 نم ىنثتسا هنأ ملعاو «""دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو دواد وبأ هاور ءرَطَمْلا

 هب ةعامجو ينالديصلا َقَحْلَاو «هلضنفو هتعسل ىلاعت هللا اًهَقَرَش ةكم دجسم كلذ

 .ررهمجلا هنع تكسو ىصقألا دجسملا يف ةالصلا

 ءادتقا ءارحصلا ىلإ مامإلا جو رخ دنع يعي َةَفَعّصلاِب يلصُي ْنَم ْفِلخَتْسَيَو

 8 3 كلل 0 8 1 ت رَ 0

 هيلع هب ٌءادتقا ؛ىرخأ يف ْعِجْرَيَو قيرط يف ُبَهْذَيَو 2" '””ههجو هللا مرك يلعب

 ىلإ حري مف ءوحْسَمْلا يف سالا َعَمَحَف يطا هلل دوش ًارطَم ةي

 مق :ةَعيبَر نب راع نب هل ادْبعِل لا م ٠ «ىَّسْضَألاَو ٌرطِفْلا هيف ىَلصُي يذلا ىَلَصْملا

 رع ِدْهَع ىَلَع ورم سانلا تلر :رياع نب ل ادب لاق يتربع ام سالا ربح

 ىلَصَف ٍدِحْسَمْلا يف سانلا ُرَمُع ّحَمَحَف ؛ىلَصْمْلا نم ُسانلا ٌعنتماَف كطباطحلا نب

 شاب جرح هك لا كور نإ نا اه :َلاَقَق ربنمْلا ىلع ماف من م مهب

 آل ناك دحنسلا نو ْمِهَْلَع ٌعَسْوأو مهب يقرأ نأ هب يَ ىلصْمل ىلإ
 ننسلا يف يقهيبلا هاور .(قَمْرَأ دحمملاف ٌرَطَملا اَذَه ناك اًذإَف :َلاَق ْمُهْعَسَي

 ,.(؟8ه0) ثيدحلا :دحسملا يق ديعلا ةالص باب :نيديعلا ةالص باتك :ىربكلا

 ؛يراصنألا رشبم نب ركب ريل ؛ُمالَّسِلاَو ٌةالّصلا هيلع هب ًايسأت ءارحصلا يف هنأ امأ @

 ريو رطل َمْوَي ىَلَصُمْلا ىلإ و هللا لوُسَر بالما عم وْدْغَأ تنكر :لاق
 من قي هللا لوُسَو ّعَم يلصق ىلصمْلا يبات ىتح ناب َنطَب كلَ «ىحضألا
 باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(انتوُيي ىلإ ناَّحْطُب نْطَب نِي عجز
 ..(1188) ثيدحلا :هموي نم نيديعلل مامإلا جر مل اذإ

 هلص هو يلا مهب ىّلصم يع موب يف رع ْمُهَباَّصَأ ا ب ةريره يبأ ثيدحل (147)

 .(50١١)ثيدحلا :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(دِجْمَمْلا يف ديلا

 اذه :لاقو )7/٠١454(: ثيدحلا :نيديعلا ةالص باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 .امهطرش ىلع :لاق يهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص ثيدح

 وأ رطِلا َّمْوَي ءٍدحْسَمْلا يِف سانلا ةف يصب ان نأ الحر َرَمَأ الع نأ ؛ليرُش نع (۷۲۳)

 أر رستعملا نبا نع ءاج ام ةأعيرأ يلصي نأ ىنعمو يأ يلي ذأ هرو یخ

 ناكر و ةنسلل ناتعکر يتاعکر عبر ٍدَحْسَمْلا يف دليلا مر موي : اول :َلاَق بف الع
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 بهذي ناك هنأ :هببس يف حصألاو (““هريغو يراخبلا هاور امك ُمالّسلاَو ةلّصلا

 :لاقيو «عوحرلا نم لضفأ باهذلا ّنأل ءامهرصقأ يف عحرُيو «نيقيرطلا لوطأ يف
 «عاقبلا هل دهشتل كلذ لعف :ليقو «كسملا ةحئار اهنم حوفتو الإ قيرط نم ّرَم ام هنإ

 لاق ("** عٍةَماَيِقلا َمْوَي ٌعاَفبْلا هَل تدهش رب ارح يف یم نم ] :يور دقف
 كلذب اهقطني ىلاعت هللا نأ :لوألا ؛ناليوأت عاقبلا ةداهش ىنعم يف :يدرواملا

 "10 ضْرألاَو ٌءآَمسلا ٌمِهِيَلَع تْكَب اً :ىلاعت هلوقل اهلهأ دهاشلا نأ :يناثلاو

 الل :هينبل بوقعي لوق ىنعم وه ثيدحلا اذه :ديلقتلا ديلقا يف ةزمح يبأ نبا لاقو
 هوم

 "10 ةقرفتم بارا نم م اولخْداَو ٍدِحاَو باب نم اولخدت

 قيرط يف اهيلإ باهذلا بحتسُي اهريغو ةالصلاو «ةعمجلاك تادابعلا رئاس :ٌعْرف

 .هضاير يف فنصملا هيلع هبن «ىرحأ يف عوجرلاو

 رهاظل هتالص تفر ماَمإلا رضحيو ءمامإلا نم برقلا لصحيل لسانا 5+

 رمألل ءىَحْصَألا يف ف «ج ورخلا ىلإ ؛لجعيو 0140 ىيحصلا ف ديعس 0 ثيدح

 :لاق هن ررعألا ثراحلا نع ءذيفنتلا ةهج نم هتظهدنع لالدتسالا هجوو ورحل

 لَو قئَسلا ّنِم ِنْيَدِيِعْلا موي جوُرحلاو :لاق ءىَلَصُمْلاَلِإْلُحّرلا يشب نأ سلا َنِم)
 بانك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(َضْيِرَم وأ َفْيِهَص الإ دحْسَمْلا ىلإ رع
 . (17-585187ه1) رثألا :سانلا ةفعضب يلصي نم رمأي مامإلا باب :نيديعلا ةالص

 هاور .[ َقْيِرْطلا فلاح ٍدْيِع َمْوي ناك اذإ ج يبا ناك ] :لاق هيض رباج ثيدحل )۷٤٤(
 .(985) ثيدحلا :قيرطلا فلاح نم باب :نيديعلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 ١ ج :نيديعلا ريبكت يف لوقلا باب :ةالصلا باتك :ريبكلا يواحلا يف يدرواملا هلقن (؟45)
 . ۹1٤ص

 يف لوقلا باب :ةالصلا باتك :ريبكلا يواحلا يف يدرواملا لوق رظنيو .۲۹ / ناحدلا )۷٤١(

 . ۹1٤ص ۲ ج :نيديعلا ريبكت

 ) )۷٤۷فسوي / 1۷.

 رطبا مري حرب ل للا رس ناک ] :لاق فط, يردخلا ديعس يسأ ثيدحل )۷٤۸(

 مْوَقْلا َلباَقُم مومي فرص مث ؛ةالّصلا هب أدني يش نواف ؛ىَلَصُمْلا ى إ ىحْضألاَو
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 نك نْيَدْيِعْلا ٍةَالَص باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 راهنلا نم ىضم اذإ ىحضألا يلصي نأ رايتخالاو :عانقإلا يف يدرواملا لاق هب

 كينو يالصلا لبق رطبا دبع يف لكي :تلف .©؛ "بر رطفلا نو هس

 3 موي ودي ل ناك ا هنأ ] حيحصلا يلو «حئال قرفلاو ؛عابتالل ءىحضألا يف

 «رمتلا ىلع رطفلا بحتسا اإ :يدوادلا لاق "ارو تارت لك أي ىتح رطل

 .ةبيطلا ةرحشلا اهنإ :ليق هنألو «ملسملاب ةلثمم ةلخنلا نأل

 هل او ماقإلا ٍرْيَمِل اهل لفنلا ُةَرْكُي الو ةعملاك ةنيکّسب ايِشاَم ْبَهْذَيَ

 هاور امك مامإلا جورح لبق ديعلا موي نوُلصي اوناك هريغو ًاسنأ نأل ُجَلْعَأ

 . عوبتم هنأل ًاقلطم لفنتلا هل هركيف مامإلا امأ «"*'ىقهيبلا

 ححصو «حصألا يف ةيحتلا ال ديعلا ىلص بطخي مامإلاو دجسملا لحد :ٌعْرف

 مزج امك ديعلا يلصي درفنملا نأب ءحصألاىلع انعرف اذإ اذهو «هلباقم نايبلا بحاص

 بحاص هلاق ًاعطق ةّداص الف ًالإو ديعلا تقو عستا اذإ فالخلا عضومو «فنصملا هب

5 

 قّرْطلاَو لِزاَنَمْلا يف ديلا يل سمكا ٍبوُرُعب ُريِبْكَلا بدني :ٌلْصَف

 أ َرَمَأ ءيَشب را : أ ُهَعَطَم انغَب َعْطْقِي نأ ديرب ناک نإ .مُهُرُمأَيَو مهْيِصوُيَ بُ

 ىلإ جورخلا باب :نيديعلا باتك :حيحصلا يي يراخبلا هاور .[ فرص م هب

 :نيديعلا ةالص باتك :حيحصلا يف ملسمو .(457) ثيدحلا ؛ريثم ريغب ىلصملا

 .(۸۸۹/۹) ثيدحلا

 ٠. ٤ص :يدرواملل يعفاشلا هقفلا يف عانقإلا (؟44)

 .(وساَرْمت لكاي ىح رطبا موي وُدَْي ال كلو للا ُلوُسَر اکر :لاق سنا نع ثيدحلا مله .)
 نع :اقيلعت هل ةياور ينو ((351)ثيدحلا :نيديعلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 .أرنِو ا :َب ينلا نع سنأ
 .(ماقمإلا ج ورح لبق يلصيف يلا مي ُءيِحَي لام نب سنا تْيأَر) :لاق «بويأ نع (701)

 ةالص لسق لفنتي مومأملا باب :نيديعلا ةالص باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 . (1۳۲۲) رثألا :هنكمأ ثيحو ىلصملاو هقيرطو دجسملاو هتيب يف اهدعبو ديعلا



 ناديا ةالَص باب :ةَعاَمَجْلا ةالَص بات ۹

 اولوْكَتِلَوإ» :ىلاعت هلوقلف رطفلا ديع يف امأ ,تاوصلا ٍعْفَرِب قاَوُمألاَو ٍدجاَسَمْلاَو

 دنع "””ْمكاَدَه ام ىلع هللا اوُرْبَكَتَِرإل ناضمر موص ةدع يأ ... ةَدعْلا

 . عامجإ هنإ :يدرواملا لاقو ءرطفلا ىلع سايقلاف ىحضألا ديع يف امأو ءافامكإ

 .رهظي اميف ىثتخلا اذكو توصلا عفرت ال ٌةأرملا :ٌعْرَ

 كلت ىلإ حابي مالكلا نأل يملا ٍةَألّصب ُماَمإلا َمرْحُي ىتح ُهَتَماَدِإ ٌرهَظَألاَو

 نأ ىلإ :يناثلاو «مويلا ٌراعشو ىلاعت هلا ٌرْكِذ هنإف دب لغتشي ام ىلوأ ريبكتلاو «ةياغلا

 ىَحْضألا ليل جاَحْلا ُرْبْكُي الو ءذعنيح شأتلاب مهافتشال ةالصلا ىلإ مامإلا جرخي

 تاَولصلا بقَع رطفلا َهَلْيَل «ديقملا ريبكتلا يأ نسي ًالَو «هراعش اهنأل يّ لب
 ربکیف ؛ىحضألاك نسي :يناثلاو «لِقنو لعفل عرش ولو «لقني م هنأل حَصألا يف

 صن نع تاقوألا لئاضف هباتك يف يقهيبلا هلقنو ,حبصلاو ءاشعلاو برغملا فلخ

 ."””راكذألا يف فنصملا هب مزجو «ةفلاسلا ةيآلاب لدتسا هنأو «يعفاشلا

 عم ريبكتلاب اهنوكزيي امئإو ؛ةيبلتلا مهراعش نأل حلا ٍرْهَظ نم جاَحْلا ُربَكُيَو
 عطق تقو نم اهيلإ نوهتني ةالصلا لوأ رهظلاو ءرحنلا موي اهنومري ةاصح لوأ

 ُةرْيَغَو «ىنع اهنولصي ةالص رخآ هنأل «قيرشتلا ؛مايأ يآ حبْصب ُمِهْحيَو «ةيبلتلا
 ليل برغم نِم :لْوق يِفَو مه اعبت ءرهظألا يف «جاحلاك جاحلا ريغ يأ َوُهَك

 حص نم : لوق يفر «بورغلا بيقع ريكتلاب يدتي طفلا ديع يف نأ امك خا

 هاور امك يي هب ءاددقا ءاَذَه ىَلَع ُلَمَعْلاَو قيرشعلا رخ رخآ رصَعِ ُمِيْحَيَو ,ةَفَرَع

 ىَدُهْلا نِي تاتو سانلل ىذه نارمل ي لزْنَأ يللا َناَضَمَر هش ۱۸١: /ةرقبلا (065)
 ني هدف رس ىلع وأ اضم ناك نتو نمي هلا مكن دع ن ترو
 هللا اوريبَكَتلَو ةدِعْلا ارلمكتلو عل هلا مكب ديم الو رسل مكب لا ڈنر یا مايك

 1 . دورك ُْكَلعلو اده ام ىلع

 يف ةعورشملا راكذألا باب :يوونلا مامإلل راربألا ديس مالك نم ةبختنملا راكذألا ع”

 .١ه هص :نيديعلا



 ۳۹ نْيَدْيِعْلا ِةَذلَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باك

 ٍةَْئاَفْلِل ماَيألا هذه يف ربك هن :ٌرَهْظَألاَو "ظن هيفو هدانسإ ححصو مكاحلا

 نم كلذ لعجيو ءال :يناثلاو 2" ”7تقولا راعش هنأل ةقلطملا يأ ةلِفانلاَو ٍةَبِتاَولاَو

 :انلق اذإ امأ «لفاونلل رّبكُي ال :انلق اذإ تئاوفلا يق فالخلاو «ضئارفلاو ءادألا راعش

 ءاهريغو ضئارفلل ةعباتلا ةبت ةينارلاب انه دارملاو «ةيلحلا يف هلاق ءاعطق انه ريكيف اه بكي

 هللا ربك هللا) :ةَبوُبحَمْلا ُه ُهَتْعيِصَو ؛لوألا بابلا اذه ريغ يف حصألا ناك نإو

 نأ بحبو مضحلا للو رك هللا كأ للاَو هللا الإ لإ ال بکا هللا کا

 ةركب هللا َناَحْبُسَو اريك هلل ُدْمَحْلاَو «ةفلاثلا ةريبكتلا دعب يأ ءاريبك یری

 ناك:لاق ّيِدْهْنلا نامفع يبأ ىلإ هدانسإب يقهيبلل تاقوألا لئاضف يفر ءًاليصأو

 وأ دریک ربك هللا بکا هللا لوب هللا اوبك ] :َلوُقَي ريبكتلا انملعي هني ٌناملس

 وأ ْدَلَو كَل َنوُكَيوأ ةَحاَص كَل َنوُكَي نأ نِ لَو ىَلعُأ تنأ مهلا «اریبکت :لاق

 فل مل ريك ريكو دلا م يلو كل دوي زا دما يف برش كَل نوک

 ۲ امحرا ملل انآ
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 صه ل ع ع

 َلَّرَن ردقلا ةليل ناك اذإ ] «هعفر سنأ ثيدح نم ًاضيأ باتكلا اذه يف :ةَدْئاَف

 هللا ركي ٍدِعاَف وأ مِئاَق دبع لک ىلع َنوُلَصُم ِةَكِنالَمْلا َنِم كبك يف اا لربح

 :راّمعو يلع نع (ةئامو نيشنثا ةنس يفوت يباحص - ةلثاو نب رماع) ليفط يبأ نع )۷١٤(
 يف تق ناَكَو .مْيِحَّرلا محلا هللا ملي تابوتكملا يف رهجي ناك ل يلا د

 روا ٍرْصَمْلا هلم اَهُعَطْفَيَو حملا الص نم ةفَرَع مر نم ريك تاكو مَا الص
 (11١١/11)ثيدحلا :نيديعلا ةالص باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(قيرشتلا ماي

 يف يور دقو «ح رجلا ىلإ ًابوسنم هتاور يف ٌملعأ الو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 .عوضوم هناك واو ربح لب :صيخلتلا يف يبهذلا لاق .هريغو رباج نع بابلا
 ٌءاَوَس ءريبكملا مایا ين قالص لك دعب ورشم ريبكتلا نأ ْمَلْعِإ :هللا همحر يوردلا لاق (/ه5)

 وأ ةيضقم وأ ٌةاَدَوُم ةضيرفلا تناك ًٌءاوسو «ةزاتج ًةالص وأ ةلفا وأ ةضيرف تناك

 . ۹١١٠ص :نيديعلا يف ةعورشملا راكذألا باب :راكذألا :رظني (ةروذنم
 رثألا :ريبكتلا فيك باب :نيديعلا ةالص باتك :ىريكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور (755)
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 نْيدْيِعْلا ٍةَالَص أبا :ِةَعاَمَجْلا ٍةْالَص باك ۳۹۸

 ا :َلاقف كَل مهب یاب ممر مري عي مْ مَ ناک اذه «ىَلَعَ
 ٍدْيِبَع يَيَكِالَم :َلاَق هرجا ىَفَرُي نأ ُهْؤاَرَ ار راق هُهَلَمَع ىو حا ءاَرَج اَم

 ري يتّرِعَو ءاعدلاب ىلإ َنوُجُعَي ًاوُجّرَخ مّن ْمهِيَلَع يتضيرف اوضق يِئاَمْإَو

 كاس تلو ْمُكَل ترم دق اوفحأا :ُلوُقف بُهيحَأل يولعَو ييرکو
 بشوح نب مرصأ هب درفنا :يقهيبلا لاق ([ ٌمُهَل اروفغم نوعي :لاق .تاتسح

 , "”ةدانسإلا اذهب يناذمحلا
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 ان ياما هْيَللا للا ةيزرب لاول لبق يالا موي اوذهش وأو :ٌلُْ
 نم نكمي ام تقولا نم يقب اذإ امي كلذ يعفارلا د َدِّيَقو «تقولا ءاقبل َديِعْل انْيْلَصَو

 يف يأ ةَداَهّشلا لق لّبقت مل بوُرغلا َدْعَب اوُدهَش نِإَو (*ةالصلا ةماقإو هيف سانلا

 اهنقو جورخل ةالّصلا تنافر ءانْرَطفَأ ٍبوُرْغْلاَو لالا َنْيَب وأ ءةصاح ديعلا ةالص

 ٍدَمْلا ةوحضو مويلا يقاب يف يأ رّهْظألا يف ًءاش ىم اَهْزاَضَق ٌعَرْشُيَو «لاوزلاب
 زوجي ال :يناثلاو ءاهئاضق تقو نيعتي ال تتاف اذإ ضئارفلاك قفتا ىتم هدعبو

 ام فالخب ءًالماك رهشلا جرخي ناب ًاديع هنوك زار ؛نيثالثلاو يداحلا نع اهريأت

 ريثك لالهلا يف طلغلا نأل ءاَدَأِدَعْلا نم ىَلصَت :لْوَق يف :َليِقَو «مايألا نم هدعب

 ةربعلا نأ :حصألاو ءاطلغ رشاعلا يف فوقولا هديؤي ؛ميظعلا راعشلا اذه هب توفي الف

 :450ص ١ ج :رجح نبال نازيملا ناسل يف ةمجرت هل ؛يناذمهلا بشوح نب مرصأ (/89)

 لاقو ثخ باذَك :ىيحي لاق :لاقو ءكِلاَم :رجح نبا لاق ؛(474١) مقرلا

 :تلق .ثيدحلا ركنم :يطقرادلا لاقو ؛ثيدحلا كورم :يئاسنلاو ملسمو يراخبلا

 .هبذكو .هفعض ىلع عيمجلا قفتي داكيو

 ىَلِإ اوْزاَج ابكر د لي يبن ٍباَحْصأ نِ هل ٍةَموُمُع نع آن ریمع يبأ نع 0 همز
 نو ْمِهِيْرُي ْنِم اوُرِطَفُي نأ ْمُهَرَمأَف ءسمألاب لالا ازار ْمُهنأ نودهشي دي يبا

 ثيدحلا :ةالصلا باك :نئسلا يف دواد وبأ هاور دفا َنِم ْمِهِديِعل أوُحّرْخَي
 ٣ ج :دغلا نم نيديعلا ىلإ جورخلا باب :نيديعلا يف :نيسلا يف يئاسنلاو )١٠١١(.

 .حيحص ٌداتسإ اذه :لاقو )1۳۷١(« ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ١18١. ص



 ۳۹4 يقوْسُكْلا الص باب :ةعاَمَجْلا ٍةالَّص باك

 نأ :ْمّلْعاَو ءاهب مكحلا زاوج تقو هنأل ءاهتقوب ال فلس امك ليدعتلاب ةداهشلا يف

 هَ امك «عضوملا كلذ يف َّلّصُي ملو ةيافك ُضرف اهنإ :انلق اذإ بجاو ءاضقلا

 .نيعملا بحاصو ليجع نبا

 نيقوسكلا ٍةَلّص أباً
 ا ل 2 1 يفر ُريشَألاَو تفت ئأ ُهَلاَح م U ف رو 9

 0 ف ۲ يرمز ااو ن ٍفرُسحْلاو ءسْمّشلاب فوسكلا ص يرصخت

 الص ةو مری فاش ةيافك ضرف اهنإ :لاق نم لرقو 60 قنس يه
 سا اے

 € ؛ ير حیا أ ارقي م فري م مكر یو ةحیافلا ارقبر ٍفوُسُكْلا

 نامايق ةعكر لك يفف يأ َكِلَدَك ةا يص م .ةعكر ِهِذَهَف ُدُجْسَي مل لتي

 هنأ اهيف امإإو مايق لك يف ةحتافلا ةءارق اهيف رأ مو كلذب رابحألا تحص ناعوكرو
 ةَدايز ُروُجَي ًالَو «"" ”ةلماكلا ةعكرلاب يناثلا مايقلا قحلأ يعفاشلا أكو ءامهيف أرق

 ىلإ صفن َالَو ءيفوُسُكْلا يِداَمَتِل رثكأو سماحو عبار اذكو يأ ثلا عوكر

 تريم يأ لاح تقسک م :فوسکلا :(1) ةحسن ف (#)

 رحب و يلا ماف سنا تقام يللا لوس دنع انک :لاق ركب يبأ نع (/54)

 :َلاقف «سْنشلا و تّلَحنا ین نيتعكر انب أع ؛انلدعَدف دحمل لحد یت هءادر

 ىح اواو اوصف امور اإ ءدَحأ توخ نامي ال َرَمْلو سلا نإ
 Nef) ) ثيدحلا :فوسكلا بانك :حيحصلا يف يراحبلا اخبلا هاور .[ ْمُكِب ام فک

 :يدون عي هللا لوُسَر ِدْهَع ىَلَع نْمشلا تقَسك امل :لاق هنأ ورمع نب هلل ادبع نع ۰ (
 يف ير اذ مذ ل قت يف ستتم 4 يل حك .ةَعِماَح ةَالّصلا

 ام ءاَهْنَع للا يير ةَضْئاَع تَلاَقَو :َلاَق . سنا نع يلج من لج مٿ قدس

 :فوسكلا باتك :حيحصلا يل يراخبلا هاور .(اًهنم َلّوْطَأ ناک طق ادرس تدجس

 بانك :حيحصلا يف ملسمو .(١١٠٠)ثيدحلا :فوسكلا يف دوجسلا لوط باب

 . )4٠١/۲١( ثيدحلا :فوسكلا



fٍنيكوُسُكْلا ٍةالّص باب :ِةَعامجْلا الص باك  

 الو اهناكرأ ىلع دازي ال تاولصلا رئاسك «حَصألا يف ءالجنإلل ءيناثلا عوكرلا

 الو «كلذ ىلع ةدايزلا تنين هنأل «يلجني ىتح ةدايزلا روحت :يناثلاو ءاهنم صقني

 ديزيف فوسكلا اهببس نأ صقنلا هجوو «فوسكلا يدامت ىلع لمحلا الإ كلذل لمح
OY 

 هئاصقني صقنيو هتدایزب

alت ع 1 ةو 55  

 «فوسكلل هتالص تحص اهوحنو رهظلا ةنس ةئيهك فوسكلا ىلص ول :ٌعرف

 الو «باحصألا مالك ىضتقم نع بذهلملا حرش ف هلقن «لضفألل ًاكرات ناكو

 حاتتفالا ءاعد نم اهقباوسو يأ (ةَحِتاَفْلاَدْعَب لوألا ماقا يف ارقي نأ لَمَكألاو

 ةبآ يَتَلاَمَك يناشلا يِفَو ءاهنسحي مل نإ اهّرْذَق وأ اهنسحأ نإ يأ هَرَقَبْلا ءذوعتلاو

 ءرصتحملاو ملا يف همن اذه ءابيرقت ِةئاَم ٌعباَّرلاَو َنيِسْمَحَو ِةَلاَم ثلاثلا يِفَو ءاهنم
 َنِم يآ نام َردَق لوألا عوكرلا يف حسبو .هفلاخي ال يطيوبلا يف رخآ صن هلو
 عبارلاو «ءابلا ىلع نسل ميدقتب يأ نعم ثلاثلاو َنيناَمَل يناثلا يف ءةرقبلا
 هنأ هنم رمخآ عضوم يلو «يطيوبلاو رصتعلاو ّمألا يف ةصن اذه ابرق َنيِسْمَح
 ال ةطسوتملا ةروكذملا تايآلاب دارملا نأ :رهاظلاو «هتءارق ردقب عوكر لك يف حبسي

 رلو دهشتلا يف ديرب ال اك تصألا يف تاذجلا الو ءراصقلا الو لاوطلا
 يف تبت اًهليوطت ٌحيِحملا :تلُق .نسحأ ناك ةضورلا يف هب ربع امك رهظألاب ربع

 الرطب هنأ َيِطبَوُبْلا يف ص نو «""هريغو ورمع نبا ثيدح نم يأ ؛نيَحيجصلا

 «هنم نيعضوم يف هديأر دقو هلاق امك ره ملأ هل او هاَهَلْبَق يلا عوكرلا وحن

 :لاق «ينافلاك يناشلاو لوألا عوكرلاك لوألا دوجسلا نأ ةضورلا يف راتحاو

 ٌعَبْرَأَو تاعك ر تب ىلص فَي يلا د ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحل 0/51)

 هاورو .(401/97) ثيدحلا :فوسكلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(ساَدْجَسم

 .(85 ١ 1/5) ثيدحلا :ًاضيأ رباح نع ملسم

 )۷٦۲( مقرلا يف مدقت )-5/(.



 6 قوسا ٍةَالَص باب :ِةَعاَمَجْلا الص باك

 ̂ اضرا يناثلا لادتعالا لوطي هنأ ملسم ق رباح ثیدح و

 ٤ رَمَمْلا فوسك ٍةَءاَرِقب ٌرَهْجِيَو ُمالّسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع هب ءادتقا ةَعاّمج نسو

 امك ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هب ءادققا ءسّمسُكتلا ال عام وهو ليل ةالص اهنأل

 ةعمجلا يف امك «نيعَبطخ « ابتألل املا بطخ من "9

 يعفارلا لاق ءامهطئارشو يأ ٍةَعْمجْلا يف تيب «هيلع صن ةدحاو يزحتو

 أ حلاو ةَبوَتلا ىَلَع تُْحَبَو ءامهلوأ يف ريبكتلا نع ةتكاس باحصألا بتكو

 . "'*ديحصلا يف اتبث دقو ؛ةقدصلاو قاتعإلا لعف نم

 هريغو يذمزلا هححص

 «ةيناثلا نم وأ ىلوألا ةعكرلا نم يأ «لوَأ عوز يف مالا َكَرْذَأ ْنَمَو :ٌلمن

 ,رصْطَأْلا يف الق نا ما وأ ءنات يف أ «تاولصلا رئاس يف امك ةَعْكَّرلا كرْذأ

 حيحص ع وکر هنأل هب اهكر دي :يناثلاو «عبات يناثلاو لوألا عوكرلا وه لصألا نگل

 مم يف 8 هللا لور هع ىلع سلا رسفسك) :لاق ؛ه هلل ادبع نب رباج نع (/77)
 من َنوُرِخَي ولم ىح َماَيِقْلا لاا ِءوباَحْصأ لَ هللا وسر ىَلَصَم ٌرَحْلا ٍديِدَش
 ٌعَنْصَف َماَق مث .دجَس مث َلاَطأف عمر ي اعف عكر مك اعا عر م لطف مكر

 :حيحصلا يف ملسم هاور .(ساَدْجَس عرار تاعك ر عبرا تناكف .كلذ ن ًاوُحَن
 . )۹٠٤/۹( ثيدحلا :يبلا ىلع ضرع ام باب :فوسكلا باتك

 َرَهَحَو يفرُسكلا هلص ىم كي يلا نأ ؛اهنع هللا يضر َةَسِئاَع نع ءور نع (/14)
 يف ءاج ام :ةالصلا باوبأ باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمزلا هاور (اَهْبِ ٍةءارقْلاِ

 يلو .حيحص ّنسح ثيدح اذه :لاقو 4057179 ثيدحلا :فوسكلا يف ةءارقلا ةفص

 فرُسحلا الص يف و يبل ره ] ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «يراخبلا ةياور

 ْنَمِل هللا َعِمَس لاق وترا نم قر ١ اذِإو کر ف ربك وار نم غرق اذل ارق
 مل

 ين ٍتاَعكر عبر فوُسَكْلا الص يِ َةَءاَرَْلا واعي م .ُدْمَسْلا َكَلَو ابر .هدمح

 , )٥ ٠) ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ سادس برو نیتعکر

 .(سشلتلا فوك يف ةا و يبل َرَمَأ دقلر:تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ ثيدحل (/"5)
 01١8 4) ثيدحلا :حيحصلا يف يراخبلا ا هاور



fنْيَقوُسُكْلا ٍةَألص باب :ةَعاَمَجْلا ٍةَلص باك  

 ؛لصح دقو هل ًابلط يلصن انأل «ءالجنإلاب سْمّشْلا هلص توفر «حیحص مايقو

 ِعوُلُطَو رم امل «ءآلجنإلاب ِرَمَقْلاَو ,راهنلا وهو اهناطلس لاوزل ةَفيماَك اَهبوُرْعبَو
 ليللا ةملظ ءاقبل « هيِدَجْلا يف رجلا أل ءليللا وهو هناطلس لاوزل «سْنشلا

 عضوم يقو «هناطلس وهو ليللا باهذل هب توفت اهنأ :ميدقلاو «هئوضب ع افتنالاو

 ًافساخن باغ اذإ اميف امهنأ :يعفارلا هّرقأو جك نبا هلاق ؛امهدحأ ,ناقيرط نيلوقلا

 ةالصلا يف عورشلا زوجيف ًافساح يقبو بغي مل اذإ امأف :سمشلاو رحفلا عولط نيب

 روهمجلل ًاعبت فنصللا داريإ رهاظ وهو نيلاحلا يف نيلوقلا نايرح :يناثلاو ءًاعطق

 رمقلا ناطلس نأل ءًافِساَخ هبوُرغب لَو ءبذهملا حرش يف فنصملا مهنع هلقن امك

 . ًافساخ باحسلا تحت هتبوبيغك هبورغف «قاب وهو ليللا

 يف ُفصلملاو هريرحت يف يناجرملا هب حرص ؛لاح لكب ةبطخلا توفت ال :ٌعْرَف

 .ملسم حرش

 هتوف فيخ نإ ُضْرَمْلا َمُدُق ُرَخآ ُضْرَف وأ ةعْمْجَو فوك َعَمتْجا وو

 ءفوسكلا ميِد ُرَهْظَألاَف ءضرفلا توف فخي مل نإو يأ ألإَو «هبوحول هب ًامامتها

 بذهملا حرش يف ححصو .هبوجول ضرفلا ميدقت :يناثلاو «ءالجنإلاب هتوف فوځ
 مالّسلاَو ٌةالّصلا هْيَلَع هنأ امك ف وُسْكْلِل اضع ِةَعُمُجْلِل ْبْطْخَي مث لوألاب عطقلا

 «بطح عبرأ ىلإ جاتحي الو يأ محلا يَّلَصُي مث تیبا ةيطخخ قف ىقستسا

 .كيرشتلل اهعم فوسكلا دصقي نأ زوجي الو «ةصاح ةعمجلا نيتبطخلاب دصقيو

 ثودح نم ىشخي امل ةَزاَنَجْلا ِتَمَدق ةَزانَجَو فوُسُك وأ ذيع َعَمَمجا ولو

 نإف «تقولا قضي مل نإ كلذكف ةزانحلا عم ةعمجلا تعمتجا ولو «تيملا يف رّيغتلا

 .اهضارتفال ةعمجل ا تدق قاض

 .قحاللا مقرلا رظني (757)



 ءاَقْسيْمالا الص باب :ةعاَمَجْلا الص بايك

 ءا اللا قال باب

 قم ےہ

Ieفل الو ٍةالّص الب ُءاَعّدلا ُهاَنْذَأ ارن َرْهَو ايلا ُبَلَط َرْه :ٌءاَقْمتسإلا  

 ” ماس
 5 قطو نيتك ر ب ُءاَقْسِتْسإلا هَلَضْفَأَو تارا فل ءاعدلا ا الص

 ولف يأ ةَجاَحْلا ةع ("""يبارعألا ةصقل ةبجاو ريغ عابتالل يأ هنس يه

 ؛حصألا ىلع ةدازتسإلل ًاضيأ نسو «عرشت الف ةجاح اهيلإ سمت لو هايملا تعطقنا

 ىلاعت هللا نأل ءاوقْسُي مَ نإ «يدروالا هب حرص امك رثكأو يأ ءافلاكو اينا داو

 اسوي نورشعو ةسمخ رصعب لينال ىقستسا :ٌعبص E وب

 اهل اوُمْسَف المل اوبه نوف ءامهريغو بهو نباو مساقلا نبا هرضحو «ةيلاوتم

 ل اند ديزأل ْمُتْرَكَش نف :ىلاعت لاق ءءاعدلاَو ركشلي اوم مَ

 الإ لعفت م اهنأل ءال :يناثلاو «نوعديو نوعمتجي امك < .حيِحّصلا ىلع م

 . لوألاب نورثكألا عطقو حالصلا نبا ُهحّحصو ةجاحلا دنع

 لور ايف هن هللا لور هع ىلع نس الا تاما : :َلاَق ٍكِلاَم نب سنأ نع 0/50

 هيما رش اب رات يبارعأ مَ تعما مَ را ىلع طح لي هلا

 يف امو ويدي وو ١ لوُسَر عفر :َلاَق سي ذأ ل للا عاف لالا احر كامن

 َرطَمْلا تیار ىتح ورم نع لِي مم .لاّيحلا لاا باَحَس را : :لاق . عرق ءاَمّسلا

 ىلإ هيب يلو دعا دق نيَو دملا ينو كيد ان اَنْ :َلاَق .هتيحلىلَع ُرَداَحَتَ

 ءال مدن ؛هللا لور اي :َلاَقق ريغ ٌلُحَر ْرأ ب باَرعألا كلذ ماف .ىرخألا ا

 .[انيلع الو انين ٌمُهل] :لاقو ودي لا لر عر ا ها علف كال قرع

 يف ةن را تح هاتر الإ ءال نم ةا وي رعب لع اَمَن لاَ
 ةا ْنِم َدَحَأ حي ملف لاق روق كو ضار يار لاس ىّ وحلا ل

 )> ثيدحلا :ءاقستسالا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(ورَحْلاب ْثدَح الإ

 .ديدشل يِاَذَع نإ ْمُكرْفَك نيو مكنديزأ نكس ل كير نان ارو .//ميهاربإ )۷٦۸(



 ءاقستنالا ةالص باب :ةَعاَبَجْلا ٍةَلَص باك 2

 يقستسي نأ هيلع :مألا يف ٌيعفاشلا لاق «َيِقُّسَف يقستسي نأ ٌرذن نَم :َ :ٌعْرَف

 كلج ال هنأل ساتلاب جورا هيلع سيو ءاضقلا هب هيلعف ؛لعفي م نإف ؛هسفنل

 9 اطأ نم ج رخي نأ بحتسيو

 ,شحخو سفنلا ةضاير ىلع ةَنوُعَم هنأل الأ ماي لَن مايصب مالا مُر
 ىكحو «هيراتف يف فنصملا هب حرص امك «هذه ةلاحلاو مرصلا مهيلع بجيو «بلقلا
 بيو ؟ال مأ مامإلا هنّيعي نمىلع نيعتي له ةيافكلا ضرف نأ يف افالخ يناسملتلا نبا

 بلا ووجوب ىَلاَعَت هللا ىلإ برقا ٍةَبْوَتلاَو ِرْذشلاَو ةَراَفَكْلاِب هتبلاطم هيلع
 هذه ببسب ثيغلا عنم نوكي دقو ةباحإلل ىجرأ هنأل ٍمِلاَطَمْلا َنِم جوُرْخْلاَو

 َنوُجرْخَيَو ءاهنأش ٍمَظِعِل اهيلع ّصنو «ةبوتلا ةلمج نم ملاظملا نم جورخلاو ؛رومألا
 يف انباحصأ ءامدق نم فافخلا لاق ُمآلّسملاَو لص ِهْيَلَع هب ًايسأت ءاَرْحّصلا ىلإ

 .ًةاوس هل ضرعت نم َرأ ملو «نسح وهو ةكم الإ :هلاصح

 ءديعلاك ءارحصلا ىلإ جورخلا دنع ريبكتلا يف فالح ةياكح ةيكلاملا دنع :ّعْرَف

 .انه هدورو مدعل هعنم رهاظلاو اندنع ةرأ ملو

 بایت يف ناب نبا هح ص امك دری ال هؤاعد نال اهايص عباّرلا يف

 اعيضاَوَتُم الذم ءاقْسِتْسإلا ىلإ جرح السلا ةالّصلا ِهْيَلَع نأل ېشختو قَد
 باث ةمجعملا لاذلا ناكسإو ءابلا رسكب :ةلذبلاو "يذمرلا هححص ءاعّرضَتُم 5 5

 . ۹٤۲ص ١ ج :ءاقستسالا لبق رطملا باب :ءاقستسالا باتك :يعئاشلل مألا مج
 ىتح مالا ْمُهَتَوْعَد ُدَرَمأل كل :4 هللا وسر لاف : :لاق ؛ههظ ةريره يبأ نع (۷۷۰)

 :موصلا | باتك : :ناسحإلا يف نابح نبا هاور . .[مولظمْل هر ةَوَعَدو ءلالا ماَمإلاَر طفي
 هللا اهر موُلظَملا هو :هيف يذمولا دنعو .(؟5413)ثيدحلا :موصلا لصق باب

 [ نيج دعب ولو كُنرصْلأل يرجو بلا ُلوُقَيو ءاَمسلا باربأ اهل حتفيو ٍماََْلا قر
 .نسح ثيدح اذه :لاقو «(3595/0ثيدحلا :تارعدلا e يل يذمرلا هاور

 نبا ىلإ (ةنيدملا ريمأ وهو) ةبفع نب ديلولا ييلسرأ :لاق «هيبأ نع قاحسإ نب ماشه نع )۷۷١(
 جرح ختي هللا َلوُسَر ر :َلاَقَق ُهَنيأَف ؟ كي للا لوُسَر ءاَقْسِيْسا نع اسا سابع
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 t9 ءاقشسيئمالا ٍةَألَص باب :ةعاَمُجْلا الص اباتك

 هنأ فيلأتلاب فنصملا اهدرفأ يلا ءاقستسالا بادآ يقو لدتا :عشْحَتلاَو قنهملا

 نسم هتراهط برقيو «هجورح لبق هلاغشأ يضقيف «ةشوهملا رومألا نع جراخلا زرتحي

 «ةليللا كلت هبارشو ةَءاذغ ففخي نأ يغبنيو «ثدحلا ةعفادم هل ضرعي الغل هج ورح

 خويشلاو نايبصلا نوُجر خو رخآ ًابادآ ركذوىرخأ يف عجريو قيرط نم جرخيو

 درو امك يقستست اهنأل ّمّصأْلا يف ميال اَذَكَو «ةباحإلل ٌعرسأ ْمُهَءاَعد نأل
 ال :ثلاشلاو ءروهمجلا نع يدرواملا هاكحو «لقني مل هنأل ءاهحارحإ هركي :يناثلاو

 مهنأل ٌنوُضصُحْلا ٍةمَدلا ٌلُهَأ عنْ الو ألا يف هصن رهاظ وهو هرکی الو بحتسي

 مهنأل ءانب َنوُطِلَمْحَي لَو «نكل هل ًاجاردتسا رفاكلا ءاعد لجعي دقو ةقزرتسم

 .رطملا سابتحاو طحقلا ببس اوناك اعرو نونوعلم

 :ليق كَل «كلذ ريغو ةءارقلاو رهجلاو تاريبكتلا يف يأ ِديِعْلاَك نامر يهو

 هنأ صوصنملاو «قإل ىلرألا ينو اهتبسانمل احن السر نإ :ةَيناثلا يف أرقي
 يف ديلا تقرب ءءاقستسالا ةالص يأ «صتخت الو «ديعلا يف أرقي ام اهيف أرقي

 نورثكألا عطقو ؛عابتالل معن :يناثلاو ءاهتقو اذكف مريب صتخت ال اهنأل حصل
 نکل «ةدحاو يفكتو :يجيندنبلا لاق ءاسايق ِكيِعْلاَك «عابتألل ُبطْخَي «لوألاب

 لاسرإب دعو ىلاعت هللا نأل ؛هنم لاحلاب قيلأ هنأل ,ريبكتلا َلَدَب ىلاعت هلل | ُرِفَغَتسَي

 اعيرَم اسير ابيه اديفُم ادْيَع انقسا ّمُهَّللا] :ىلوألا ٍةَبطَحْلا يف وُعْدَيَو «هدنع رطلا
 َمُهْللا :باذع ةماود نإف ةحاحلا ءاضقتاىلإ يأ ءاَصْناَد اط احس ًالّلَجُم اقدَغ

 يف يعفارلا اهركذ ىرحأ ةدايز لمهأو «"""عابتألل «[ ًاراَرْدسِم اَنْيَلَع َءاَمّسلا

 لري مل كو ىِذَح مکن بط ملف یلص نأ تَح ءاعرتضتُم اعضارتم الذم
 1 ي١ و ر عكس ر سل طل“ يقل
 يدمولا هاور (ديعلا يف يلصي ناك امك نیتعک ر یلصو «ريبكتلاو ع رضتلاو ءاعدلا ين

 .حيحص نسج ثيدح اذه :لاقو (8A تيدا :ةالصلا باربأ :عماجللا 2

(YYY)١ ج :ءاقستسالا ةبطح يف ءاعدلا بايب :ءاقستسالا باتك :مألا يف يعفاشلا هاور  
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 ءاقسمالا ٍةَالَص باب :ةَعاَمجْلا ٍةَالَص باتك £

 ةبطخلا رذَص دغ هَلْ لبقتسيو رركذملا ثيدحلا يف ةدراو يهو رَّرَحُمْلا

 ةبطخلا يقابب ىتأو سانلا لبقتسا ءاعدلا نم غرف اذإف ءاهثلث وحن وهو يأ هديل

 اوُصْداظ :ىلاعت هلوقل ءارْهجَو ارس ءاَعّدلا يف ِْلاَبُيَو مكلو يل هللا رفغتسأ :لاقو

 .يسأتلل ءامسلا ىلإ هفك رهظ لعجيو 277( ةّيفدحَو اعرض مكبر
5 

 هاور امك «عابتالل ُةُسْكَعَو َُراَسَي ُهنيِمَي ٌلَعْجَبَف هِلاَبقيسا دنع ُهَءاَد ر ُلّوَحُيَو راع

 ُهَالْغَأ ُلَمْجَيَف ٍديِدَجْلا ىَلَع ُهُسْكَنَبَو ءيلجعلا هلاق امك هكر ت هركُيو ""دواد وبأ

 ىلع اهبلقف ةصيمخلا هيلع تلقتف هب ّمَه ُمُالّسسلاَو ٌةالّصلا هيلع هنأل ُةَسْكَعَو ُهَلَفْسَأ

 فالخلا لحمو ,بحتسي ال هنأ ميدقلاو (2"'”بكاحلاو نابح نبا هححص امك هقتاع

 ةمكحلاو ءًاعطق ليوحتلا ىلع رصتقي لب سيكنتلا بحتسي الف رودملا امأ ؛عبرملا يف
 .ةعسلاو بصخلا ىلإ لاحلا ريغتب لؤافتلا كلذ لك يف

 كريو :ُتْلُق .ًاضيأ اوسكنير "'”دمحأ هاور امك عابتالل هلم سانا ُلّوَحَبَو

 .[ثيدحلا]:لاق ىقستسا اذإ ناك قلي يبلا نع هيبأ نع هلل ادبع نب ملاس نع :1 ١5ص

 . ينيدتعملا بجي ال نإ ةيفحو اعرض مكبر اوعذا .ه / فارعألا (۷۷۳)

(YY)املك هنو يقي ىلصُمْلاىلإ جرح ب هللا لوس و :لاق ؛دايز نب هلل ادبع نع  

 :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(ُهَءاَدر لوَحَو ةلبقْلا لْيقتسسا وعدي نأ دار

 .(1155) ثيدحلا

 ىقلتسا) :لاق ( ي هللا لوسر باحصأ نم ناكو) ِهّسَع نع ميمت نب دابع نع (/75)

 ُهلَمْحيف اَِلَفْسأب ذاب نأ و هللا ُلوُسَو داراق اد ُةَصْيَح ِْيَلَعَو خبل لوس
 ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نبا هاور .(ِهِقَتاَع ىَلَع اهبل هيلع تلق اًملف ءاهالْغأ

 :لاقو )9/١571١(, ثييدحلا :ءاقستسالا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(5855)

 ىلع حيحص وهو «ظفللا اذهب هاجرخي لو ميمت نب دابع ثيدح جارحإ ىلع اقفتا دق

 . يهذلا هقفاوو .ملسم طرش

 َءاَعُدلا لاَطأ انل ىقْسَتْسا نيج عي هللا َلوُسَر تیآر) :لاق ديز نب هلل ادبع نع (/7/7)

 َلَّوَحَنَو نطيل أره لق ءار َوَحَو ةا ىلإ لوح م :لاق .6ةلأنسملا رك
 1 .حيحص هدانسإو ١4ص 4 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .(ُهَعَم مانا



 f ءاقسيسإلا الص باب :ِةَعاَمَجْلا ٍةالَص باك

 دعب هءادر ريغ ُمالََسلاَو اللا هيلع هنأ لقني مل هنأل بالا غرني ىتَح ُلوَحُم

 مألا يف هدّيق نكل اهراعشل ةماقإ سالا ُهَلَعف َءاَقْسِتْمالا ٌماَمإلا كرت ولو ءليوحتلا

 وبأ هاور امك عابتألل راج ٍةالّملا لبق َبطخ لَو ,ةالولا نم راصمألا ولخب

 ¥, اد

 .. دو

 نيب دروع َرْيَغ فِيثْكَيو ةسلا ٍرَطَم لؤأل هغي يأ نري ن ْنَسْبَو
 الو «قْرَبْلاَو دغُرلا دنع َحْبَسُيَو «"""عابتالل ليلا يف ًانضَوعَي وأ لسع ن

 هن لوقو "دنتسم هل َرأ ملف قربلا الخ كلذ ين رثأل قرا ةر عب
 ذإ ءاعدلا باجتسي هنأل َءاَش اّمب وُعْدَيَو "ع ابتالل ءاعفات ابْيَص مُهْللا :رطَمْلا

 يف هيلع دعوتلل ءاذك ءوت اَنْرِطُم ةَركْيو ِكتَمْحَرَو هللا لضفب انْرِطُم :ُهَدْعَبَو كاذ

 49 نابح نبا هححص ُهْنَع هن ءحيّرلا ُبَسَو ءاذكُوَت يف هرکی الو« ”حیحصلا

 ا

 و

 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور )۷۷١(: مقرلا يف مدقتملا سابع نبا ثيدح وه (۷۷۷)

 )١١١١(. ثيدحلا :ءاقستسالا ةالص باوبأ عامج باب :ةالصلا

 و هللا لوسَر رسَحَف ي هللا لوُسَر ّعَم ْنْحَنَو رم اتاصأ) :لاق هيض سنأ ثيدحل (۷۷۸)
 ُتْيِدَح ُهنأل ] :َلاَق ؟ اده تص مل هللا َلوُسَر اي :انلقَف رمل باص ی بر
 .(۸۹۸/۱۳) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .([ هرب هع

 ٌعِمَس اَذِإ ناك هنأ ءامهنع هللا يضر ريبزلا نب هلل ادبع ثيدحلف ؛حيبستلا امأ @ )۷۹(

 ْنِم ُةَكْبدَمْلَو هدب دعا حسي يذلا احبس :لاَكو تبخل كرت خرا
 تعم اذإ لوقلا باب :مالكلا باتك يف :اطوملا يف كلام مامإلا هاور .(هّتفْبَ

 . حيحص هدانسإو ۹۲۲٩ص ۲ ج :باتكلا نم (17) ثيدحلا :دعرلا

 اذإ) :لاق ءامهنع هللا يضر ريبزلا نب ةورع ثيدحلف ؛قربلا هرصب عبتي ال امأ @

 يعفاشلا مامإلا هاور .(تعنيلو فيصلو لإ ريع ال َقدَوْلا وأ قرا ْمُكْدَحأ ىأر
 ۳٠۲ص ١ ج :رطملا ىلإ ةراشإلا باہ :مألا ي

 اسيص مهلا ] :َلاَق َرَطَمْلا ىأر اذ هلي بلا نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل )۷۸٠(

 ش ,(۱۰۳۲) ثيدحلا :ءاقستسالا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ عفان

 ٍةَييئَدُحْلاب حبصلا ةَالّص ل للا لر انآ ىّلَص :َلاَق هلأ يِنِهَجْلا دلاح نب ديز نع (۷۸۱)

 لَه ] :َلاَمَف ؛سانلا ىلع َلبقأ هي يبنلا فرصا الف ليلا نِ تناك ءاَمّس رثا ىَلَع

<< 



 ءاقسيسإلا ةالَص باب :ةعاَمَجْلا دص باك 4۸

 ياوَح مهلا ] :عفَر ىاعت لا أواني نأ سلاف ِرَطَمْلا ةرذكب اوُررَصَت وأو
 ^*٠ نيحيحصلا يف كلذ يف سنأ ثيدحل مَلغَأ هل او ؛َكِلَذِل يلَصُي ًالَو ايل الو
 .**ءارحصلا يف عامتحا كلذل عرشي الو :ملسم حرش يف لاق

 يف اهيف كلذ قفتا دقو «ىلاعت هللا اًهاَمَح َرْصِم اَنِدَلَب ليي ثكم كلذ ىنعم يقو

 ءارحصلا ىلإ جورخلاب سانا ريا ةئامعبسو نيتس ةنس نم ةجحلا يذ سماح

 ةعست ةنسلا هذه يف زواج ناكو ءاندلب يف كلذ لثم عوقو ملعأ الو «هطابهتسال

 سماح وهو روت نم موي لوأ ىلإ هتابث قفتا مث «ةتس اهنأ يغلب عباصأب ًاعارذ رشع

 لصح نيتسو ىدحإ ةئس يف مث ءدمحلا هلل و ذفنيح نم طوبه لصح مث «ةجحلا يذ

 ىف نيعبسو ثالث ةنس يقو «هلاوز ىلع دمحلا هلل و يدش ٌءابو هبقعو كلذ وحن

 عماجب مويب هدعبو رصم عماج يف عامتجالاب سانلا رمأ رخآلا عيبر رشع سماح

 .نيرشع نم رشع ةتس غلب ناكف رهزألا

 لهأ نم رذانلاو ؛بذجلاب اوُلُب ةيحان لهأل ءاقستسالا ةالص َرذن ول :ٌعْرَ

 .يلجعلا هركذ ةمئألا مالك يف ددرت هيف ؟رذنلاب ءافولا همزلي لهف ؛بصخلا

 نوم يداي نم حّ ] :َلاَق ؛ُمَلْعَأ هَلوُسَرَو هللا :ًاوُلاَف [؟مُكَبر لاق اًذاَم نورد

 ٌرِفاَكَو يب ٌنِيْؤُم َكِلَذف ِهِيَمْحَرَو هللا لضفي انْرِطُم :لاق ْنَم امن ؛رفاكو يب
 .[بك وكلاب ٌنِمْؤُم يب ٌرِفاَك كلف ءاذكر اَذك ءونب اَنرِطُم :لاق نم اار .بكاَوكْلاب

 . )۱١۳۸( ثيدحلا :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 يتأن للا حْوَر ْنِم حرا ] :لوقب و هللا َلوُسَر تفس :لاق هظ ةريره يبأ نع (۷۸۲)
 .[ اًهّرَش ْنِم اوُدْيِهَتْساَو اًهَريَخ هللا ولسو ءاهوبست الف هِباَذَعلاب ياتو محراب
 )٠٠١7(. ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نبا هاور

 .(/513/) مقرلا يف بابلا لوأ مدقت (۷۸۳)

 رثك اذإ قفارلاو لزانملا ىلع رطلا عاطقنا بلط بابحتسا ثيدحلا اذه يفور :لاق (785)

 حرش جاهنملا :ءارحصلا يف عامتجا الو ةالص هلع رشي ال نكلو «هب اوررضتو

 . ٣۳۳ص )٥-1( ج :(۸44۷/۸) ثيدحلا حرش :ملسم حيحص



 4 ةالملا كرات باب :َةَعَمَجْلا ةَالَص باك

 اعيش ركنأ ْنَم دحاجلاو "ع امجإلاب نفك اًهَبوُجَو ادِجاَج َةَداصلا كلر ا نإ

 را اا E لح لعق السك و هب هفارتعا قبس

 E ب كيب يدع اون دورات هرم

 هاما

 هللا دنع هَل َسِيلف نهب تا ْمَل ْنَمَو هَل لدي نأ ادهَع للا دنع هلاك نهق

 0*0 ناب نبا هححضو دواذ وبأ ةاور [ ةنجلا ةلحذأ َءاَش * ْنِإَو هع ٌءاَش نإ َدْهَع

 كرات الإ هلتق ْرْجَي م تادانيعلا نيم اکر كرت قم كو :هلاصح يف فافخلا لاق

 بجو ةاكزلا وأ ةالصلا نم اعيش كرت نم نأ انباحصأ ضعب معز دقو :لاق اللا

 . ءيشب سيلو :لاق عىهلتق

 كارلا نيبو لحرلا نيب نإ ] :لووَل ١ ُلوُسَر لاق : ؛َلاَق ؛ك# هلل ادبع نب رباج نع (© )۷۸٩(

 .(89/174)ثيدحلا :نامعيإلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .ٍقالّصلا كرت رفكلار

 ْنَمَف ؛ةالّصملا مهر اننيب يذلا َدْهَمْلا نإ ] :َلاَق و بلا نع ؛هفط ةَدْيَرُب نع ©

 ١ ج :ةالّصلا كرات يف مكحلا باب :ننسسلا يف يئاسنلا هاور .[ رك دق هجر

 . 7171-575 ص

 ءِنْيتْحَوْلا فرم نيل ياغ لح ماقق : لاق ؛ه يِرْدحْلا ديعس يبأ نع @

 قنا هللا َلوُسَر اي :لاقف «راّزإلا رم ءسأّرلا قول ءِديحَللا ثك ءةهبَحْلا ٌريشان

 ek :َلاَق [ ؟ هللا يقي نأ ضْرألا ٍلْضَأ وح اها تتعلرأ ١ تلو لاق

 نأ هلل الز : :َلاَق ؟ نع برأ الأ هللا َلوُسر ا دولا نب لاح لاق .لجرلا

 لاف وبل يف نس اماسي لوب صم ني مو دلع لاق يسب د درک
 هاور .[ ْمُهَنوطُي ف ّقْشأ الو سانلا بول بقنأ نأ رسوا مل ينإ ] : هللا َلَوْسَر

 )٤۴١١(. ثيدحلا :يلع ثعب باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا

 باب :ةالصلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور بط تماصلا نب ةدابع نع ثيدحلا (85)

 تاولصلا لضف باب :ناسحإلا يف نابح نباو )١٤١١(. ثيدحلا :رتوي م نميف

 .(۱۷۲۹) ثيدحلا :سمخلا



Eالملا كرات باب :ةَعاَمَجْلا ٍةَالَص بايك  

 اذكو يني لحم هنا ؛لتقيال ًادمعتم ةالصلا كرت اذإ نيروهطلا دقاف : عرف

 ملو ًاّضوت ول اذكو ًادمعتم ىلصو انبهذم دقتعم وهو ةأرما سمل وأ ٌركذلا سم ول
 اهزاوج يف ال ةالصلا كرت زاوج يف كانه فالخلاو :لاق «هيواتف يف لافقلا هلاق وني

 السب لف حيلا هُدِحَأ ينإف هيف ًافلتخم ناك نإف «ذيبنلا برشكو هف اهنالطبو

 برغت ىح ٍرْوَظلا رتب لتقي الو يأ ءةَروُرُضلا ٍتْقَو نع اًهجاَرْخِ طرشب ؛طقف

 راصف راذعألا بابرأ نيب كرتشم تقولا نأل حفلا علطي ىتح برغملاب الو ُسمشلا

 هنأ :ينايورلا معزو «ةرورضلا تسقو ربتعي ال :يناثلاو «هيلإ لتقلا ريخأت يف ةهبش
 ؛ةعبارلا تقو قاض اذإ :عبارلاو «ةيناثلا تقو قاض اذإ ؛لتقي :ثلاثلاو ,بهذملا

 .ةداع هل ُكلَرلا راص اذإ :سداسلاو «تاولص عبرأ كرت اذإ :سماخلاو

 مت «لاحلا يف اهنأ رهظألاو «دترملا نم أوسأب سيل هنأل ؛ًابابحتسا يأ «أباتتسيو

 سخي :ليقو «هلتقل ةبجوملا ةدسفملا ققحتل بتي مل نإ يأ (*ةقنغ برت

 ُلَسْفُيَو «لاملا وأ سفنلا دصق نم لعفي امك ءتو وأ َيَلَصُي ىح قديدَحب
 هنأل رئابكلا باحصأ رئاسك هرب ُسَمْطُي الو َنيِوِلْسُمْلا َعَم ُنْقدُيو ِهْيَلَع ىَلَصُيَو

 هنأ باحصألا تدجو ينإ يبظ بلاغ :طيسولا حرش يف ملا يب بأ نبا لاقو «ملسم

 ةمذلا لهأ رباقم يف الو ؛نيملسملا رباقم يف ال ؛مهب فرع ةدرفم ةربقم يف فدي

 ش . هجتم وهو :لاق «مهراجزنا دكأتيل

 .ةطخ اًهْيَلَعَو فَصُمْلا ىَلَع تأرق ةحسن ىلع ةلباقم غلب :(7) ةححسن شماهلا يف (#) رم ر af e fo Tr <اع 8 7

 جيرفتو .ةئيطخلا هيلوص|ىلع ةلاجغلا نسم ةالصلا ماكحأ صن طئبض نم غاَرفلا حقو ان
 ١17١ كرابملا ناضمر نم رضع سداسلا تبسلا مؤ حابص هيلع قيئعتلاو هئيداحأ
 دضحلاو .ةّيداليم 4 لوألا نوناك رهش نم نيرشعلاو بارلا قفاوملا .ةرجهلا نم

 ُهللاىنصو .هجؤقو هبوحب اهربقو ةلاجغلا زاجنإلقيفوتلا هلاسنو معنا ام ىلع هلل
 .نيمآ مسو هبحصو هلآ ىلعو لوُسرلا يتلا دمحم انيس ىلع



e 

 كفر
 يرمنلا سر ارب
 نيرورفلا ملل كا

 حتفلاب هلل نادل رسكلو جمملاب ةاسَح علح يع أل حنتلاب :ئياتحلا
 س اذ رج نم اَهُئاَفِْشاَو سک ت تلا ِهيلَعَو ذل رنکلابو تيل
 مهلا نل ءٍضِئاَرمْلَو اًياّصَولا نيب رك ذي نأ وقح ْنِم ناک نو انه بابا اَ َرْكَذَو

 .ِتاَداَلا عبر يف َرِكْذ اده ؛ةالّصلا هب ُلَعفي امو ءوب ُلَعْفُي ام ةا هله نِ

 ىلع هل ٌضحأو يصاعملا نع هل رجزأ هنأل ؛ًابابحتسا يأ ِتْوَمْلا َرْكِذ ركي

 حرص امك ًاضيأ ابابحتسا يأ « ءمِلاَطَمْلا د ُدَرَو ةبوتلاب دس ٌدِعَتْسَيَو ©" *””)تاعاطلا لعف

 ملاظملا در ةمكح ءاقستسالا لوأ يف فلس دقو ُثوملا ts اعر هنأل «نايبلا يف هب

 ْعَجطُيَو يصاعلا نع هعوجرل برقأ هنأل ككا ٌضييِرَمْلاَو ©"*ةبرتلا دعب

 .[ ١٠٠/ةدئاملا ] وسْوَصْلا ةَيرصُم مكتباصأف ضْرَألا يف ْمَْيَرَص متأ نإ :ىلاعت هلرقل (۷۸۷)

 [ تاَدْللا مداه رك أوريكأ ] يو هللا لوسر لاق :لاق ؛هظ ةريره يبأ ثيدحلو
 ركذ يف ءاج ام باب :دهزلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمزتلا هاور .تْوَملا نعي

 :نئسلا يف يئاسنلاو .بيرغ ٌنسح ثيدح اذه :لاقو )۲۳١۷(« ثيدحلا :ترملا

 .5ص 4 ج :توملا ركذ ةرثك باب :زئانجلا باتك

 راح هيلع رم كي هللا َلوُسَر نأ ثّدَحُي . ناك هنأ ؛يراّصنألا داق يبأ نع © )۷۸۸(
 عادل عيرتنشلا ان ثلا رشد ولا عنب خارتنو حنرتتش] :َلاَقَف

 ٌرَع هللا ٍةَمْحَر ىلإ اَهاَذأَو انا بصل ¿ن نم حيرتسُي نم ُنِمْؤُمْلا ُدْبعلا ] :لاَق ؟هنِم
 وف م ماعم ا

 هاور .[ ُباَوُدلاَو ُنحشلاَو ؛ُهالِبْلَو ؛ُداّيعلا ؛ةني حْلرتسُي ٌرحافلا ُدِبَعلاَو ! لَو

>> 
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 زئانجلا باك }11

 ىلع ِةَلْبِقْلا ىلإ َنَمْيألا ِهبنَجِل "تعب ملو توملا هرضح نم وهو يأ رطَتْحُمْلا

 ناَكَم قيضإ ردع نإف «لابقتسالا يف غلبأ هنأل دحللا يف عوضوملاك ,حيِحّصلا

 ُهاَصْمْخَأَو ُهُهْجَوَر هاف د ىَلَع َّيِقْلَأ ءكلذ نم عنمت ةلع هب تناك اذإ امك يأ ءهوْحَنَو
 وف

 مساس

 عضوي امك ةلبقلا ىلإ 05 )ةاصمحأَو هامق ىلع عجضي هنأ ؛ يناثلا هجولاو َةلبِقْلل

 .(5817) ثيدحلا :توملا تاركسس باب :قاقرلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 .(45.0/51) ثيدحلا :زئادجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 ل [ سابو مسل اويا ] :َلاق ل هللا َلوُسَر نأ ؛هظ ةريره يبأ نع (©

 رح يلا سفن لا لققو ُرْحَسلاَو هل اب كرشلا] :لاق ؟نه امو: هللا َلوُسَر
 ُفَدَقَو ؛ رفا مري يل ؛ ميلا لام لْكأو ؛ هر ناو خلاب الإ هلا

 هللا َلوُسَر اي :َلاَقَف لاس الحر دا :ةياور يفو [اَنْؤُمْلا تالال ا

 ِنيمِلْسُمْلا ِنْيدِلاَوْلا ُقوقُعَو ] :دازو هانعم ركذف مَ نَه ] :َلاَمَف ؟رِئاَبَكْلا ام
 :ننسلا يف دواد وبأ امهاور .[ ًاتاّرمأو ٌءاَيْحَأ مكيف ماَرَحْلا تلا َلالْحِبْساَو

 .نسح امهدانسإو .(18105و ۲۸۷۰) ثيدحلا :اياصولا باتك

 نأ :لاق هنَض ةداتق يبأ نع ؛ةلبقلا ىلإ هجري نأ ىصوأ نيح رورعم نب ءاربلا ثيدحل (۷۸۹)

 دلعي ىصؤأو ؟يقوُ :ًولاَقَف ءرورعم نإ ءار نع لاس ةَيدَمْلا مق نيج و بنل
 ] ل هللا لوس لاقف .ٌرَضَعْحا اذإ ِةَلْبقْلا ىلإ َهَحَوُي نأ ىَصْرأَو هللا لور اي ك
 اريل هللا ] لاو هيلع ىّلَصم بذ مث [ دلو ىلإ هلك تر د ؛ٌةرطِفْلا باص
 :زئانجلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هارد كلم ل ُهَمَحْراَو هل

 ني ميعنب يراخبلا جتحا دقف «حيحص ثيدح اذه :لاقو «(41/1.ه) ثيدحلا

 يف ملعأ الو ؛تيدحلا اذه اجرخي مل و ؛يدرواردلاب جاجحلا نب ملسم جتحاو ءدام

 هجرخأو .حيحص :هلوقب يبهذلا هقفاوو .ثيدحلا اذه ريغ ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت

 :ةلبقلا وحن ههيجوت نم بحتسي ام باب :رئانحلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا

 : رح اذإ يِنْعَي هَلْ هب اوُفتسَي نأ نوب ارناك) :يهحنلا ميهاربإ لاق :لاقو

 الا رك نرد ّناَكَو :لاقو ؛, 1) و (1۷۰۰) ثيدحلا ؛(ْتِّيَمْلا

 يع سرم وهو .اتيمو اًح ةلبقْلا لبقتسا

 يف يوونلا هلاق هلا نم ضل نيت e ٍةحو «نْيلحَرلا لقا اًمُه :ناتصَمحألا مب:

 . ۹٤ص :جاهنملا قئاقد



 ۳ رئاتجلا باك

 4 5 ٤ اک و 1
 وهمجلاو لسم حيحص يق هب رمالل قداهشلا نقليو «لمعلا هيلعو لستغملا ىلع

 لبق نيقلتلا اذهو .'”رجضي العل «حاحلإ الب هللا الإ هلإ ال ىلع راصتقالا ىلع

 .يدرواملا هب حرص هيجوتلا

 نبا هححصو دواد وبأ هجرخأ امك هب رمألل كم سی{ ُةَدْنِع أرقُيو

 تیم نم اَمَز ا ءادردلا ت لا يف يرحآلا یورو نا

 رمألل «ىلاَعتَو ُةناَحْبس هب رب هن نیسحيلو € 4 هيلع نوه ب | 4 -سي# 4 هلع أرقي 2

 فلق وجور يهرب لاق ل نأ طرأ هكر و ع

 ونقل ] :ةقيرط ١ لوسَر لاق ؛امهنع هللا يضر ةريره يبأو يرذحلا ديعس يبأ ثيدح (۷۹۱)

 نيقلت باب :رئانجلا باتك :حيحصلا يف ملسم امهاور هللا الإ هل ل گانو

 .(4۹۷/) و (19/"91 ثيدحلا :ىتوم ا

 هل ال هيالك ٌرِيخآ ناك ْنَم ] : هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق ؛هنفظ لبج نب ذاعم ثيدحل (۷۹۲)

 :نيقلتلا يف باب :زئانجلا باتك :نئسلا يف دواد بأ هاور .[ ةئجلا لحد هللا الإ
 )٤۲/۱۸٤۲(« ثيدحلا :ءاعدلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )۳١١١(. تا

 .حيحص :هلوقب يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 هاور .[ ْمُكاَنْوَم ىَلَع 4-سيو» اًوَرْفِإ ] : ئبنلا لاف :َلاَق ءراَسُي نب ٍلقْعَم ثيدحل 79

 .ءالعلا نبا طفل اذه :لاقو )١7١”(« ثيدحلا :زئانملا باتك 5 دواد وبأ

 .(1595) ثيدحلا :هقءارق نم بحتسي ام باب :رئانحلا باتك :نئسلا يف يقهيبلاو

 .(۲۹۹۱) ثيدحلا :رضتحملا يف لصف :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يفو

 بلاطملا يف رجح نبا هاكحو .؟ 98ص ٤ ج :يطرقلل نآرقلا ماكحأل عمادلا :رظني )۷۹٤(

 ناورم هدانسإ يفو .(1۸۹4) ثيدحلا :زئانبلا باتك :ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا

 .مدقت ام دهاش هلو .فيعض «دپعس نب

 ا :لوقي ثالَعب ِهِتاَفَو لبق هقول | َلوُسَر تعيس :لاق ؛4 رباح نع © (79)

 :ةنالا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور .[هلل اب لا نيسي َرُمَو الإ ْمُكْدَحَأ

 .(۲۸۷۷/۸۱) ثيدحلا

 TT :لاق و هللا لوسر نع ههظ ةريره يبأ نعو ®

 هللا لوق باب :ديحرتلا باتك :حيحصلا يف يراصبلا هاور .[يب يِدْبَع

>> 



AHراجا باك  

 يأ ٍةباصعب ُهاَحَل دش س و9 ي هج رخخأ امك عابتالل ضم تام اذإف

 ُةُلِصاَفَم تنيو «ماوهلا هلخديو ةرظنم حبقي الثل هسأر قوف طبرثو امهمعت ةضيرع

 هيب ىَلَع َعضْوَو 2" "'”عابتالل يفيفخ بوث هدب ٌعيِمَج ٌرِتْسَو ؛لسغلل ًاليهست
 ٍريِرَس ىلع ٌعِضْوَو ًاسهرد َنيرشعب مهضعب هرّدقو © ""7خفتني العل ؛ٌليِقل ٌءيَش
 ءاهيف تام يلا يأ هبال تعزو 2" "”ريغتيف ىمحي الل شارف ىلع ال يأ ِوِوْخَنَو

 .0/4 ١ ه) ثيدحلا :4هَسفن ا ذَحيو#

 [؟ةدحَت فكر :َلاَقَف ءِتدمْلا يف َرْهَو باشىلَع َلَحَد كي بلا نأ ؛سنأ نع ©
 هللا وسر لاق يبون فاح يتإو هللا وُجْرأ ينإ | وللا لوس اي | لاَ :َلاَق

 وجی ام هللا هام لإ نِطْوَملا اَذه لم يف واع بلف يف نامت ال ] ل

 ء(۹۸۳) ثيدحلا :زئانجلا باتك :عماجلا يف يذمولا هاور .[فاحخُي امم ُهَنْمآَو

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 قش دقو «ةَمّلَس يبأ ىَلَع ل هللا ُلوُسَر لحد :تَلاَق ءاَهْنَع هللا ّيِضَر َةَمَلَس مَا نع (797)

 ؛وِلأ ني ان جف [ رسميا عبق ضيق اإ حورلا أل ] :لاَق مث ُهَضَمْعَأَف ؛هَرْصَب

 مث [ نولوقت ام ىلع نووي ةَكئالَمْلا نإ ريع الإ مكيشلا ىلع شان ] :َلاَع
 ديت ب و نَا يف هر فرار ةَمْلَس م يأ ريفا هلل :َلاَ

 ملسم هاور .[ ِهّْيِف هل رونو هربق يف ٤ هَل حّسفاَو َنْيَلاَعْلا بر اَي هلو انل رفغاو َنيِرباَغْلا
 )۹۲١/۷(. ثيدحلا :تيملا ضامغإ يف باب :رئانحلا باتك :حيحصلا يف

 هللا َلوُسَر ّنأ) ةر أ هلي بلا جور هد َةَسِاَع نأ ؛نمحادبع نب ََمَلَس يبأ نع (۷۹۷)

 باب :سابللا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(ِةَربِح دربي يحس يفوت نيج يل
 :زئاشملا باتك :حيحصلا يف ملسمو )2881١84(. ثيدحلا :ةلُمّشلاو ربحلاو ٍدوربلا

 .(445/448) ثيدحلا

 ّسَنَأ لاقف ءسمشلا بْيَْم دنع كلام ىب سنأل ىَلْوُم تام :لاق ؛ْمَدآ نب هلل ادبع نع (۷۹۸)
 ام باب :زئاتجلا باتك :ىربكلا نتسلا ين يقهيبلا هاور .(ًةدْيِدَح هِنطَب ىلع اوَُض)

 هنآ ييعشلا نع ٌرَكَذَيَو :لاقو :IY .5) رثألا :هنطب ىلع ءيش عضو نم بحتسي

 .(خيفتتي نأ ةقاتحم كِل عَ طوب اَمنإ) :َلاَق يتيما نطَب ْىَلَع عضوي يفيسلا ِنَع لوس

 «ءانآلثلا مري كي هللا لوُسَر زاهح نم غرف امل :لاق سابع نبا لوم ةَمرْكِع نع )۷۹٩(

 .(11001/) رثألا :ىربكلا :نئسلا يف يقهيبلا هاور ( لي هني يف رس ىلع عضو



 اهنأل رَضتْحُمُك ِةلْبقْلِل جوو Ib طيسولا يف اهدّيقو «ريغتيف هيلع ىمحت اهنأل

 اذإ ِهِلْسْعب ُرِداَبُيَو «هتقفش روفول ءهِهِراَحَم ٌقَقْرَأ كلذ ىَلَوْنَيِو «تاهحلا فرشأ
 لاب يف ا

 0 رار ترتب كل

 اذإ هدارمو ؛عامجإلاب ةيافك ضورف ُهْففَدَو ِهْيَلَع اع ةَدلصلاَو ةنيفكتو ُهَلسْعَو

 ٌلَقَأَو ناس اک

 ام فالخب كلذ ىلع يعفارلا انه قفاو اذك ,سّجْنلا ِةَلاَزإ َدْعب ِهندَي ُميِمْعَت لسغلا

 نأل حصا يف لِيساَْا ةي بج الو باب يف فلس امك ةبانجلا لسغ يف هححص

 ق رغ يفكيف «لمع هنأل ةوق هيفو ةبانحلا لسغك معن :يناثلاو ءاهلهأ نم سيل تيم ا

 ٍلسغ ْبوُجو ٌصوُصنَمْلا حيحصلا :ْتْلُق .اهيوجو مدع ىلع ءانب ,رِفاَك ُلْسَغ وأ

 .لسغي ملو هلسغب نورومأم انأل ملغ هللاَو يرغل

 ت نمو لاسصافلا الإ كحاب آل يأ ,روتْسسَم لاَخ عِضْوَمب عل ُهْعْضَو ُلَمْكألاَو

 هبيصي المل جول ىَّلَغ «هتوم دعب زتسي كلذكف هدنع زاتسي هتايح يف ناك هنأل

 ءاّمب 2 !)هكاحلا هححص امك ويي لس لي ُهنأل صيف يف ُلُسْغُيَو ؛شاشرلا

 ينإ] :َلاَقق ذو كلي يبنلا هانا ضرع ءار نِ ةَحْلَط نأ حوحو نب ٍنْبَصْحْلا نع ٠

 ٍةفيجِل يف ل هنا ؛اوُلُسَعَو هب ينوثؤاق ترا هي تد ذك ةحلط ذأ الإ ىرأ ل

 تا :رئاسجلا باك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ِهلْهَأ يتارهل نيب ست ن ملن

 .(59/15) ثيدحلا :ننسسلا يف يقهيبلا هاورو )7١59(. ثيدحلا :ةزانحلاب ليجعتلا

 .رظن هدانسإ يو

 مه اًذِإَف ل هللا لوُسَر للغ يف اوذحأ امل :لاق هببأ نع ةديرب نب تاميلس ثيدحل (01)

 :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(َصْيوَق كي هللا لوُسَر نع اوُعِنَت الر :ٍلاَدلا نِ دامب
 «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )11/15١5(: ثيدحلا :زئانجلا باتك

 نم رخآ دانسإب هاورو .امهطرش ىلع :لاقف ءصيخلتلا يف يهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو

 :نيحيحصلا يل هب جتحم وهو «يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب ديرب قيرط
 ىلع :هلوقب يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو )۷4/٠۳۳۸( ثيدحلا

 .امهطرش



 رئانجلا باتک £

 .هيلإ جاتحي نأ الإ مهلا ؛داسفلا هيلإ عرسي راحلاو «هبلصي هنأل درا

 «راخلا سبحي هلادتعا نأل ِئاَرَو ىلإ الام ٍلَسصعُمَلا ىَلَع ُلِاَعلا ُهسِلْجُيَو

 ُهَرْهَظ ُديْسمُيَو هسأر لياسي المل افق ةرقن يف ُهَماَهْنإو هيك ىَلَع نيوي ْعَضَيَو
 ةدش يف ال راركتلا يف يأ ءًاغيلب اراَرْمإ ِهنَطَب ىَلَعُهَراَسَي ٌرِمَبَو ىنا هكر ىلإ

 ؛بجاو ةمارتحا نأل ؛تيملا كته ىلإ يدؤيال ثيحب :يدرواملا لاق داهجإلا

 هجورخ نم ةيشحو الرا لوبيو طوغتي يحلاك تالضفلا نم يأ "ويف ام ّحرخَيِ
 يجنتسي امك هين ةقرخ اَهْيَلَعَو ِهِراَسْيِب ْلِسْعَيو ُهَقَقِل ُهُعِحْضصُي مك «لسغلا دعب
 نانا ىَلَع اَهرِمُيَو ُهَمَف ُهَعّيِصأ َلِخْديَو یر فلي م هتحاح ءاضق دعب حلا

 يأ يحل صوبو راتیسرلاک ىذأ نِم هيرخنم يف ام ٌليِيَو «يحلا كاتسي امك

 اًهِنِماَيَمِب يب َنَأَدِيإ ] :ُمُالَّسلاَو ةآلَّصلا هْيَلَع هلوقل ءقاشنتسالاو ةضمضملا يعاري ىتح

 وختو رالسب عيل م م سار لمف م «“ يلع فتم [ اهني ءور عضاومو
 هيلع یت قفتم [ ردو ِءاَمَب اًهنْلِسْعإ ] :ُمالَّسلاَو ةالّصل | هيلع هلوقل ىمطخلاك يأ

 لسقيل ؛قفرب ناال ساو طيب هه هسأر رعش يأ ءاَمُهُحرَسُيَو *'"لاضيأ
 ميا

 هك را رر
 لبقملا ي أ نَمِئَألا قش لغير “"' ١ عم هنفديو يأ ىلإ فحمل دريو «فاتتتالا

 . .حصف ةلباقم غلب :(۳) ةخسن : شماهلا ف (#)

 ادي باب :زئانجلا باتك :اهنع هللا يضر ةيطع ّمَأ نع حيحصلا يف يرابلا هاور )۸٠۲(

 لسغ باب :زئانجلا باك :حيحصلا يف ملسمو )٠٠٠١(. ثيدحلا :تيملا نمايم

 .(٩٤/4۳۹و 459 ثيدحلا :تيملا

 تو نيج ج را وُ الع لح :تلاق ؛اهنع لا يضر ةيطع ّمأ ثيدح وه ()
 ءرْدِسَو ءامب كلذ ن نير نإ كلذ ْنِم رثكأ وأ ًاسنح ١ را الن اھا 7 :َلاَقَف تنا

 ذآ ان اخف ع ياذا عر اذ ءروفاک نِ ايش و أ روفاك ٍةريعآلا يف َناَعْحاَو
 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .هراَزِإ نعت 1 هاني اًهتايشأ ] :َلاَقُف ُهَوَقِح اناطعأف

 )4۳۹/۳١(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )١5857(. ثيدحلا :زئانحلا باتك

 اًهنليسغإ ] :ةصفح تلاسقو :بويأ لاف :لاق هيفو ةيطع مَآ ثيدحل نابح نبا ةياورل )8١5(

<< 



 4 زئاتجلا باتك

 ٌرَسِيَألا ِهَقِش ىلإ فَرَحُي مل كلذك سيلا مث هقاسو هذخفو هردصو هقنع نم
 َنَمْئألا فس ىلإ رحب مك مدَقْلا ىلإ رهو افلا يلي ام َنَمْيألا ةف ُهَقِش لسغيف

 يأ ةَلْسغ ِهِذَهَف "ماهيب أدب ] فلاسلا ثيدحلل َكِلَدَك نالا يشي

 (*راعيإلا نسو داز قني ل نإف ةبانجلا لسغك يأ ةقلاتو ةا ُبَحَتْسُيَو :ةفظنم

 وأ ردي لوألا يف َناَعَْسُي نأَو «حارقلاب ًاثالث ردسلا لاوز دعب لسغي هنأ ْمَلْعاَو

 امأو ؛عيمجلا يف هنأ يضتقي هرهاظ نكل «فلاسلا ثيدحللف ردسلا امأ «يمطخ

 «حاّرق َءاَم بص بصي مث ءاهحتف يكحو ءاخلا رسكب ىمطِملاو هماقم مئاق هتاف ىمطخلا

 لوأ هذهو يأ ,رذّسلا لاَوَز َدْعَب ِهِمدَق ىلإ ِهِقَوَف نِم «فاقلا حتفب رهو صلاح يأ

 هب بلعب مسا نأ ءروُفاَك َليِقٍةَلسَع لك يف لمي انأَو فلس امك تاللا

 نم ىنثتسيو "هيف حيحصلا ثيدحلل دكآ ةريخألا ينو ءهتحئار نم ٌماوهلا ٌرِفنَت

 چرخ ْوَلَو ءابلص نوكي نأ الإ ريثكلا ليلقلاب چد «يتأيس امك ُمِرْحُمْلا كلذ
 هل ًاريهطت طق ُهَتَلاَزإ بجو هريغو جرفلا نم يأ ٠ سجن «لسغلا دعب يأ ُهَدَْب

 :لِيِقَو ءلمكألاب هرمأ متخيل جرف نِم جرح نإ لْسفْا َعَم «هتلازإ بجي يقو

 نم جرح اذإ امأ «يحلاك جرفلا نم جرح نإ ءوضولا عم هتلازإ بجو يأ وصولا
 يف فالدحلاو ءلسغلا ةداعإ يف لامتحا مامإللو ءًاعطق هتلازإ ريغ بجي الف جرفلا ريغ

 يف فنصملا لاق ءًاعطق لسغ الو ءوضو بحي الف هدعب امأ «نيفكتلا لبق جراخلا

 .هيلع لمحي روهمجلا قالطإو :بذهملا حرش

 نبا حيحص بيتزب ناسحإلا :رظني [ نور نان ال َنَعْجاَو اس وأ اسطح < نأ ادا

 رمأب اهنورق تطشم امنإ ةيطع أ نأب ناييبلا ركذ باب :لسفلا يف لصف :نابح
 )۳٠۲۲(. ثيدحلا :اهسفن ءاقلت نم ال ي ىفطصملا

 .(رتو رمو رتو نفك رنو ٌلَسْفُي تلا :نولوقي هلل ادبع باحصأ نع رثألل (۸۰)
 ةنسو تيملا هب لسغي ام باب :زئاشملا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرحأ

 .[ اسمح وأ اال ] :فلاسلا ثيدحللو .(577) رثألا :ةلسغلا يف راركتلا

 يف يراحبلا هاور .[ اروفاك ٍةريعآلا يف َّنلَعْحاَو] :ظفلب ةيطع ّمُأ نع يراحبلا ةياورل (605)
 )١١١17(. ثيدحلا :حيحصلا



 اخل باک ۸

 تأ لسو سحب سنج لكل الإ كرا ماو للا لجل لسو
 ثيدحل تجوز «ةأربتسم وأ ةدتعم وأ ةجوزم نوكت نأ الإ مهللا «ىلوأو ةجوزلاك

 ؛رذنملا نبا هلقن امك عامجإلاب ءاهجرز ؛ يهو «ةيعجرلا ىثتسيو "هيف حيحص

 هبحاص اًمِهَِحَأ لس دنع يأ سم الو ةَقرخ نافليو © *”ضيأ ةيعجرلا ىننتسيو

 ۰ .“ املا رهط ضاقتنا فرح

 تيملا تاكو يأ ,ةيبتجأ وأ «ةيبنجأ ةأرما تيملاو يأ ؛يبنْجَأ الإ رخ مل نوَ

 لسغلا يف امل لسغلا ةلآ دقفب لساغلا دقفل ًاقاحلإ حصألا يف تيما يأ ممي الحر

 ضمغيو هدي ىلع ةقريخ لساغلا فليو هبايث يف لسغي :يناثلاو «مرَحُمْلا رظنلا نم

 .لوألا فيزو صنلا نع هلقنو يدروام لا هححصو «ةرورضل الإ هنكمأ ام ُةقرط

 نأ :حصألاو «هئايب يتأيس امك هيلع قالّصلاب ْمُهَالْوَأ هب لاّجّرلا ىَلْوَأَو

 مث ةحوزلا مث بناحألا لاحرلا مث «تابصعلا لاحر مدقي لب مهيلع مدقت ال ةجوزلا

 ميدقتل لدم الو هتيمرحم معلا نبا نم ىلوأ لاخلا نكل :يضاقلا لاق «مراحلا ءاسنلا

 عتاب زا نب موت تف 86 لا نرس عَ اد تلاق ؛اهنع هلا يضر ةشئاع نع ( 7

 [ ُهاَسْأَراَو َةَضِئاَع ا انأ لب ] :َلاَقَف (ُهاَسْأراَو) :لوقأ انأو يسار يف اعاد ُدحأ انآ

 لق يت مك لع سو نشك يلتفت یل ب نأ لم او بلا
 .كئاّسن ضْعَبي هِي تسرع يقين ىلإ تْعَحَر ذق كلذ تْلعَف ل هلل او كب يِنأَكل

 :نتسسلا يف هجام نبا هاور يف تام يِذّلا هرطَرم يف ئو ل هل ا ُلوُسر مف

 يف يقهيبلاو .( )٥ ٤١ ثيدحلا :هتأرما لحرلا لسغ يف ءاح ام باب :زئاسجلا باتك

 .تاقث هدانسإ لاجرو .(51758) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا

 ام تياريدتسا ام يرن نِي تْلبقتسا تنك رر لاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (۸۰۸)

 هجام نباو )۳١١١(. ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(ه اسي ُريَغ لي يلا لسع

 .حيحص هدائسإو ١( 455) ثيدحلا :ننسلا يف

 صيف لي يبنلاىَلَعَو بيلا َلَسَغ دف يلع ّنأ):لقون نب ثراحلا نب هلل ادبع رثأل (۸۰۹)

 رثألا :ىربكلا ننسلا يف يفهيبلا هاور .(ٍصْيَفْلا تح اهب عب ةر هط يلع دير
Y1) 



 4£ رئاتجلا باك

 ررفول ءاّهتابارَق ءاهلسغب ءاسنلا ىلوأو يأ ءاهبو «ةالصلا يف هب لبق نإو انه يلاولا
 «نهيلع مدقي هنأ :يناشلاو «قيلأ نهنأل «ٌحّصألا يف جور ىَلَع َنْمْدَقُيِو .نهتقفش
 ؟ ةقفشلا روفول ةّبيَرْحَم تاذ ْنُهَالوَأَو هيلع َنْمِلْطُي ال ام ىلع ُعِلْطي هنأ
 عبار اجر مل انمامإ هيلع صن امك ءالولا تاوذ اهيلع مدقيو :ْتْلُق ُةُيبتْجألا

 ملا نبا الإ :تلف .هيلع مهريغ علطي ال ام ىلع نوعلطي مهنأل مِهتالَص بيتْرتك

 هل ىح ال يأ مَلغأ هل او «يِبتجَألاَكَف مرحب سيل بيرق لك رهو يأ وختو
 علطي هنأل حصا يف ٌجْوّرلا «ةبارقلا لاجر ىلع يأ مهل ُمّدَقْيو ءلسغلا يف

 يهتني حاكنلا نأل ؛هيلع نومدقي لب ؛ال :يناشلاو ؛هيلع نوعلطي ال ام ىلع اهنم

 .ىقبيو مودي ةيمرحلا ببسو توملاب

 .التاق نوكي ال نأو مالسإلا هطرش هانمدق نم لك :ٌعَْرَف

 1:1 سارحإ رئال ااشيإ قرف ةرغش دحل أه مرخُشْلا فاو
 هرو عجل رهو اهيف ىلا لاو جصألا يف ُهَدِحْمْلا يأ ُةَدَعُمْلا ْبْبَطتو

 دادحإ ال هنإف !ةيعجرلا نع ٍةٌدِحُمْلاِب ٌتزوتحاو .مرحُمْلاك ءال :يناثلاو «توملاب

 ِهِتناَعَو هِطْبإ رف ٍرْغَصَر ورفظ ذخأ مرحلا ٍرْيَغ يف ُهَرْكُب ال هنآ ديدَجْلاَو .اهيلع

 يأ بَهْطألا :تلُق و .ةراهطلا لامك نم اهنأل ءاهب يلا فظنتي امك وبِراَشَو

 صو ْثَدْحُم وهف حصي مل هنأل ُمَلْغَأ هل او ُةَتَهاَرَك ,رصتخلاو ّمألا يف صوصنملا

 نورثكألا حرصو :ةضورلا يف لاق ؛نتخي ال امكو <“ "رومألا تاثدحم نع يهنلا

3 

A 

 صا اا لص وم

 هجر نع حو ذإ فرعي فاو لح امي :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل ۰ (

 ين ةردفكو يو ءا ُهوُلِسْعإ ] : يلا لاف - تصرف لاق ذأ - نصف وف

 يراحبلا هاور . کم اقل موي تع هنا و سارا اوُوُمحَت الو ةرطنَحُت الو انْ
 (۱۸۳۹) ثيدحلا :[ ًابيط هربرقت الو ] :ةياور يلو )١١٠١(. ثيدحلا :حيحصلا يف

 .(١1م١٠66) ثيدحلاو ,ديصلا ءارج باتك نم

 منشنو فا ىو میز : هللا لر لاك :َلاَق ءةَيِراَس نب ضاَيرِعْلا نع )41١(

 مكاو .ًاريبك افلا ىر مني شيب ْنَم نإ ؛يَِبَح دبع نو ةَعاَطلاَو

>> 



 رئاتجلا باك 3

 لعفت رومألا هذهو فركي هنأ :ميدقلاو ؛بحتسي ال هنأ :ديدجلا نأب نوريثكلا وأ

 نأ :انباحصأ ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا باتك يف تيأرو .لسغلا لبق

 .هظفل اذه هلسغ دنع دهشتلاو رعشلا ذح - أ لسغلا ننس نم

 لحرلا فالخب ريرحلاب ةأرملا نيفكت ٌروجيف يأ ءايَح ُهُسْنَل ُهَل امب ُنَفَكُي لصف
 نيقابلل مرعي تيما نفك يف فرسأ اذإ ةثرولا ضعب نأ :يطانحلا يواتف قو ؛ىثنخلاو

 وا نانو ی اک يسب ال نودع هاا باول ةلهأو ونا ةق رنا ان كم

 أ نأ :ححصف ىربكلا هكسانم يف فلاحو ةضورلا يف هلاق حصألا ىلع ةروعلا

 يناثلا بوشلا فالخب يأ ءهطاقساي ُهَيِصَو دفنت الو «*' ”ندبلا عيمجل رتاس بوث

 .ىلاعت هللا یس لوألاو هح اتال ؟كلاقلاو

 لأ هيلع قفتم ءاهيف و ُمالّسملاَو ٌةالّصلا هيلع هنأل قدا لُجّرلل ٌلَصْفَأْلاَ

 «كلذ يف لحرلاك يبصلا نأ بابلا رخآ يف َّركذ هنأل ؛ىلوأ تاكل رکڈلاب رجع ولو

 دحاو يف هنيفكت حصألا نإف ؛بجي ثيح لاملا تيب نم نفك ول ام ىنثتسي معن

 ءاملخلا ةنسو ينسب مكيف مكن كلذ كرذأ ْنَمَف ؛ًةلالَص اًهنإَف رومألا تادخُمو
 SS :ملعلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور غ دملا يذشارلا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )۲۹۷٦(« ثيدحلا :ةنسلاب

ENN EE E 

 أتمني م ايو ؛ِرْبَمُع نب بعص مهم ؛اجش ورخ نم لکا مل تام نم انف ؛هللا
 هَسأر ع اإ ةر الإ قك ام جمل دخأ مز لی اھت تك ل

 نأَو ؛ُهَسأَر يطعن نأ دي يبا انرَمأف .هسار جرح يلح انيطع اذإو الجر انجرح

 ثيدحلا :زئانجلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور [رحذإلا ّنِم هَل ر ىلع ٌلَعْجَن
  OYYثيدحلا :رئادجلا باتك مدس ماسر )4٤٠/٤٤(.

 ينام باول ةنالَل يف نفك لي للا َلوُسَ ار :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشلاع ثيدحل (۸۱۳)

 :مهدصلا و يراخلا هاروت قام الو نقار نينف ارك قط © راق رلوُحَس ضي
 ثيدحلا :زئاشملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5075١و ۲۷۱٠و ١؟74) ثيدحلا

 .(441/4 هز



 قل زئاتتلا باتيك

 دقف دنع نيملسملا لام اذكو :يوغبلاو يضاقلا لاق «ةثالث يف ال هب بحاولا يدأتل

 عبار ُروُجَيَو .نافكألا فقو اذكو :هيواتف يف حالصلا نبا لاق «لاملا تيب

 صيمق باوثأ ةسمح يف هل أنبا َنْفَك رمع نبا نأل ؛ةهارك ريغ نم يأ ؛سِماَحَو
 مث اهعرحت دعبي ال ةسمخلا ىلع ةدايزلاو (*'*”يقهيبلا هاور «فئافل ثالثو ةمامعو

 ملل الملا هيلع هنأل ةَسْمَح اًهَلَو ءسنوي نبا حرش يف هب ًاحرصم هدعب هتيأر
 مش ؛ةفحلملا مث ؛رامخلا مث ؛عردلا مث ؛ٌرازإلا وهو ءاقَحلا يف موثلك مَ هتنب نفك

 .“'*هفعضي ملو دواد وبأ هاور «رحآلا بوثلا يف دعب تحرد ا

 .ةأرملاك ىثنخلا عرف

 قح ف ةمامع الو صيمق اهيف سيل يأ ُفِئاَعْل يِهَف لَ امُهْنِم نفك نمو
 ثالشلاو حصألا ىلع هركي مل هيف اناك ولف ُمالَّسملاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع هب ايسأت لحرلا

 ةَماَمِعَو صيِمَق ديز ٍةَسْمَح يف نفك نار ءحصألا ىلع لجرلل اذكو ةأرملل غياوس

 راَمَخَو ار سمح يف تنفك نو «فلس امك رمع نبا لعفب ٌءادتقإ نحت

 يِفَو «فلس امك موثلك مأب ماسلا الملا ِهْبَلَع هلعفب ءادتقا ءناتفافلو ؛ «صيِمَقَو

 ل صيمقلا نال «صيمقلا لدب ةغلاثلا ةفافللاو يأ ٌراَمِخَو ٌراَزِإَو َفئاَقَل تال :لۈق

 ميدقلالا بيسني لّوألاو ؛ديدحلا صوصنم اذهو ماللار َةالّصلا هْيَلَع هنفك يف نكي

 سیو

 م ٌةَرِْح اهلك تناك ولف «*' ”يذمرلا هححص امك هب رمألل ضّيَألا نس

 .(١1۷۹)رثألا :صيمق يف نيفكتلا زاوج باب :زئادجلا باتك :ننسلا يف يقهيبلا هاور (814)

 )8١( ثيدحلا :ةأرملا نفك يف باب :زئادحلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )٠١۷(.

 مبا نم أوسلو :ول | لوُسَر لاق :َلاَق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ره (613)
 :عماسملا يف يذمزلا هاور [ مكارم اهب ارنفكو .مکباټ ريح ْنِم اهن .ضاَيِبْلا
 نبا ثيدح :لاقو 4ةخغ) كيدي :نافكألا نم بحتسي ام باب :زئاسلجا باتك

 :ننسلا يف دواد ږبأو .ملِلا لأ هسي يذلا | رهو .حيحص ّنسح ثيدح سابع

 ہکلاخکا ري إو ] :هيفو (۳۸۷۸) ثيدحلا :لحكلاب رمألا يف باب :بطلا باتك
 .[ ٌرْغّشلا ُتبْيَو رص ولي : :دفألا



 زئاتجلا باك 1

 امك هيلع َمدُق يح ةكرلا نيعب قلعت نإ معن «عامجإلاب تك را لأ ُهلَحَمَو هركُ

 مل نو ءاضيأ ةكرتلا لصأ نم زيهجتلا رئاسو «ىلاعت هللا ءاش نإ ضئارفلا يف يتأيس

 کو ایا لا رابعا سو بیر نم قق باع ىلع ةكرت يك ؛كي
 عم ديسلاك توملا دعب اهتنؤم همزليف ةايحلا يف هتقفن يف اهنأل «ٌحّمألا يف ٌجْوّرلا
 نكمتلا لاوزل ؛باحصألا رثكأ نع ييوجلا هلقنو «هيلع بجي ال :يناثلاو «دبعلا

 مل اذإ الإ كلذ جوزلا ىلع بجي ال هنأ مهوي فنصملا مالك رهاظو .ةقفتلل لباقملا .

 امهنإف حرشلل اعبت ةضورلا يف ام فالح وهو همدق امىلع ُهّيِ ِهفْطَعِل ةكرت اه نكي
 .هلام مدع دنع اهلام اريتعا

 .ررَحُمْلا يف يعفارلا هركذ نفكلا مكح زيهجتلا نوم مكح :ٌعْرَف

 هلاق ةضورلا يف ناهحولا هيف ؟ اهزيهحتو ةجوزلا مداخ نفك همزلي له :ٌعرْف

 .تاقفنلا يف يعفارلا

 ىلع ًاسايق هللا اذكو اقف ةينالاو ءاَهعَسْوَأَو يفباَللا نسخ طو
 المل ٌروُقاَكَو ٌطونَح ٍةَدِحاَو لَك ىلع ردو *"7قوف هبايث لمجأ لعجي هنإف ؛ٌيحلا
 عضوو "لك يعفاشلا دارفا نم اذهو :يدرواملا لاق «نافكألا ءالب عرسي

 ْمُكدَحَأ نفك اَذإ ] :َلاَك ةقكبنلا نأ :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج ثيدحل (۸۱۷)

 بحتسي ام باب :زئانجلا باتك:ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور .[هنفك نحيف هاحخأ

 يل :تلق ؛حيحصلا يف ماسم هجرحأ :لاقو ((1747) ثيدحلا :نفكلا نيسحت نم

 )٤۳/٤۹(. ثیدحلا :تيملا نفك نيسحت يقف باب :زئانجلا باتك

 ينا «نفك يف یلاغب ال :َلاَق ؛هلط بلاط يبأ نب يلع ثيدحل بالام ريغ نم :تلق (۸۱۸)

 ءاور .[ ايس الس بس هل نقلا يف اول ال  :ُلوُقي يلا وسر تفس
 ؛("٤١٠٠) ثيدحلا :نفكلا يف ةالاغملا ةيهارك باب :رئائجلا باتك:ننسلا يف دواد وبأ

 فلتخم ماشه نب ورمع دانسإلا يلو :5١١ص ١ ج :ريبحلا صيخلت يف رجح نبا لاق

 ىو هنم عمسي مل هنإ :لاق يطقرادلا نأل .يلعو يعشلا نيب عاطقنا هيفو «هيف

 .دحاو ثيدح



 ۳ زئاتجما باك

 ىضم امك هتيوقتو هنع ماوه ءردل ٌروُفاَكَو طوخ ِهّيلعَو ايقلتسُم اَهَقوَف ْتْيَمْلا

 ديلا َّدَشْيَو ءطونحلا يف لحدي هنأل ؛ىلوأ ناك (ٌروُفاَكَرِ) هلوق فذح ولو ؛هلسغ يف

 «جرخملاو رخنملاو نذألاو نيعلاك يأ ندب ٍلقامىَلَع ٌلَعْجُيَو ؛جراخلا عنمل اماكحإ
 هدجاسم ىلع بيطلا لعجيو «ندبلل ةدسفملا اهتالضف فشنيل طونح عم يأ ل

 نأ فللا ةيفيكو «هتكر ع رشتي الئل ُدَشَتو ُفِئاَْللا ِْيَلَع ُفّلْيَو «نطقب يأ ءًاضيأ

 ِرْبََق يف حيض اف ؛ءابقلا يحلا سبلي امك حصألا ىلع نمألا مث رسيألا هبنج يني
 كلا ُمِرْحُمْلا ُسْبُْي لَو 287 9هنفك راشتنا رضي الف ربقلاب هراتتسال دادا عز

 :ِرَرَحْمْلا يف عقوو «مارحإلا رثأل ءاقبإ قَمِرْحُمْل جَو الو هس ري لَو ءاطيخُم
 .مُهَو وهو اطيحَم ةَمِرْحُمْلا سبلت ال هنأ

 .ءادرلا دقعك هبوث مرحلا لجرلا ىلع دقعي ال :ٌعْرف

 .هسأر وأ ههجو فشكب ىفتكُي نأ يغبني لكشملا ىثتخلا :ٌعْرَف

 (*"7عابتالل حصل يف عيبزلا نم لّصفأ ٍنْيدوُمَعْلاَنْيَب ٍةَرانجْلا ُلْمَحَر لص
 ىلع رصتقي نأ دارأ اذإ اذهو ءاوس امهنأ :ثلافلاو ءواو وهو عيبرتلا :يناثلاو

 :يدرواملا لاقو ءاذك ةراتو اذك ةرات لمحي نأب امهنيب عمجي نأ لضفألاو ءامهدحأ

 8 انها ع

 رْبَقْلا يِ ووم نب ملين و وللا ُلوُسَر عو ائر :َلاَق ؛راَسي نب ليم ثيدحل (419)
 هاور :لاقو )1۸٠١(« ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(ويِفب ةلجعألا عر

 يجأ نبا نافع يبد :َلاَق ءراسي نب ةَبَنُع نع رثألا قو .ليسارملا يف دواد ربأ

 اف رفح ىلإ هب قيطنا) :َلاَقَك :َلاَق تدخل رك ذو ؛ةَرَمَسْل نبا تام :لاق ةَرُمَس

 ءهِسْأر قع ْقّلطأ م هي هللا لوُسَر هنس ىَلعَو هللا ملسب :ُلْقَف ِهدْحَل يف ُهَتْعَصَ
 .(1415) رثألا :ىربكلا ندسلا يف يقهيبلا ءاور .(يَلْجِر َدْقَعَر

 يف هڪ صار يبأ نب َدْعَس تأ :لاق هدج نع هيبأ نع دعس نب ميهاربإ ثيدحل (870)

 ىَلَع يرسل ًاعِضاو ٍنْيَمدَُمْلا ٍنيدْمعْلا نيب اما هذ وفرع نب ِنُمْحرلابَع رانج

 ۲۹۹ص ۱ ج :ةزانجلا لمح باب :زئانجلا باتك :مألا ي هيض يعناشلا هاور .(هلماك

 ش .ىرخخأ دهاوش هل ركذو حيحص دانساب



 زئاتجلا بات 4

 ِنَْمدقملا غ تب هخلا ّعْضَي نأ ءنيدومعلا نيب لمحلا يأ ٌوُهَو «ةسم اهلمحب نأب
 نرخ و ا ليي ءاهحراخ نالحر اعا رح نان يإ ءاَمُهَُيَب هسا رو هقت اًعىَلَع

 اًهبْرقب هب اَهَماَمَأ يشَملاو ءنارخآ ٌرخَأعَيَو نآلْجَر َمُدَقَي نأ ُعيبْرملاَو نالُجَر

 مل نإ | ,4557يلع قفتم هب رمألل ابايحتسا اهب عرسي ,”"'امهيف عابتالل لصف

 .عارسإلا يف َدْيِز احافتنا وأ ًاراحفناوأ ًاريغت هيلع فح نإف «ىنأتيف يأ هرعت فب

 هل تناك نإ اهيلع يشي ن أو اهل وعدي نأ ةزانحلا هب ترم نمل بحتسي عرف

 كلملا ناحبس وأ ترمب ال يذلا ّيحلا هللا ناحبس :اهآر نم لوقي نأو الها
 هلل | ا :لاقف ةزاخ كأن ل ا ج نم یا ءاعدلا ټو ا 4 ,e #ر و ل 8 1 7

 i إرم نا ناک ] وت نن مر" ا
 .[ املس اناَمئإ | اند مهل ُةُلوُسَرَو هللا َقَدَصَر ُةَلوُسَرَو هللا ادعو ام اَذَه دم م

 ءاَهرْيَعَك اَهَتقَوَو «تاولصلا نم اهريغك هيلا :اًهُدَحَأ :تاكرأ هتالصل :لْصف

 ضرعتلا ىلإ جاتحي الو يأ ءِضْرَفْلا هين يفكتو «هباب يف فلس امك تاولصلا نم يأ

 ٌرَمْعَو ركب ابأَو لك يبنلا ىأر ُهنأ) ءاسهنع هللا يضر رمع نبا نع ملاس ثيدحل (۸۲۱)
 و يذلا .(۳۱۷۹) ثيدحلا :ننسبلا يف دواد وبأ هاور راحل ماما نوشي
 )٠٠٠١١۷ و٠۸ ١٠١(. ثيدحلا :ةزانجلا مامأ يشملا باب :رئانحلا باتك :عماجلا

(AYY)يخف ةَحِلاَص كت انإَف ءةَراَمحْلاب اوعرسأ ] :َلاق م يبنلا نع هلا ةريره يبأ ثيدحل  

 يف يراحخبلا هاور .[ ْمُكِباَمَر نع ةنرْعَضَم رشف كلذ یر كي ْنِإَو . هيل هَنوُمْدَقُت
 يف ملسمو )©17١(, ثيدحلا :ةزانجلاب ةعرسملا باب :زئانجلا باتك :حيحصلا

 .(44 )٤/٠١ ثيدحلا :رئادجلا بانك :حيحصلا

 نسب ديعسلا) ققحملا لاق :(0544) صنلا :باطخلا روثآم, سودرفلا يف يمليدلا هاور (877)
 دواد وبأو رمع نبا ناميلس هيفو «سنأ ثيدح نم :شمافلا يف (لولغز ينويسب
 ؛باذكلا يعخنلا دواد وبأو رمع نب ناميلس :رجح نبا لاق :تلق .هإ .يعمجنلا

 :ناريملا ناسل يف هتمجرت :رظني .ثيدحلا عضي ناكو ؛لاحدلا اهنمو ؛هفاصوأ ىكحو

 .(4۷) ةحفصلا ثلاثا ءزحلا نم (۳۳۲) مقرلا



 0 زئاجلا باك

 ةي طرت :ليقو «هنع ئيغت ماقملا اذه يف ضرفلا ةين نأل ؛ةيافك ضرف اهنوكل

 لب «هتفرعم الو يأ تسْيَمْلا ٌنييْعَت بجي الر ؛نيعلا ضرف نع زيمنيل «ِةياَفِك ٍضْرَف
 بئاغلا ىلع ةالصلا فالخب اذهو ٌراَجب ُمامإلا هيلع يَلَصُي نم ىلع ةالّصلا ىون ول

 نإف ءاضيأ طيسبلا ىلإ يرو ؛يميلا ليجع نبا هلاق امك ءهبلقب هنيبعت نم دبال هنإف

 مل هنأل ْتسَلَطَب اوِرْمَع ناب ديز ىلع ةالصلا ىون نأب « ًأطخأو «تيملا يأ َنْيَع

aسا هاا  

 َرَضح ْانِإَو «ةراشإلل ًابيلغت حصألا ىلع تحص هيلإ راشأ ول ْمُعَن هاون اَم ٌرضْحَي
 19y مأ مهددع فرع ءاوس يآ مُهاَوَن یتوَم

 يفوت نأ ىلإ يشاجنلا توم نيح نم اهيلع ي هماودل ,تاريبكت عر :يناثلا

 حّصألا يف رطب مل ادماع يأ سمح نإف «(*" ضايع يضاقلا هلاق امك

 ربك ول اميف يليجلا هارحأو «ةعكر ةدايزك «معن :يناثلاو "٠ ”ملسم يف اهتوبثل

 لدبأو «امزح لطبت ال هتالص نإف ًايهاس ناك اذإ امأ ؛:ةحصلا ححصو ًاعست وأ ًاعبس

 ولو ديجي سيلو يعفارلا ىلإ هازعو لهاجلاب يهاسلاو ؛ملاعلاب دماعلا ةيافكلا يف

 ملي لب «مامإلل ةنونسم تسيل ةدايزلا هذه نأل صال يف ةغباتُي ل همام سمح
2 

 حصألا ىلع ةعباتملا دكأتل ةعباتي :يناثلاو «هعم 5 لس ل ةرِظَسنَي وأ

 . هتفصب تاولصلا نم يأ ءاَهرْيَغَك السلا :ثلاثلا

 هاور [ ةن اَهنأ اوُمَلْعَتِل ] لاقو اهب أرق سابع نبا نأل ِدَحِتاَفْلا ةَءاَرَق :ٌعباَّرلا

 َتاَم يلا مولا يف ف يشل سانلل ىم د هللا َلوُسَر ّنأ) ؛هيط ةريره يبأ ثيدحل )۸۲٤(

 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(ساَرْببكت برأ ربك و ىلصملا ىلإ مهب جرف هِي
 هلل ادبع نب رباح ثيدحو .(401/57)ثيدحلا :ةزانحلا ىلع ريبكتلا يف باب :رئانجلا

 ملسم هاور .(اعبرأ هيلع ريك يشاحتلا ةَمَحْصَأ ىلع ىلص و هلل ا َلوُسَر دار هه
 .(4 )٤ ١۲/١ ثيدحلا :حيحصلا يف

 انزیاتج ىّلَع ريكي (مقرأ نب ديز) دير ناک :لاق ىليل يبأ نب نم رلادبع ثيدحل (875)
 م م اكسص 3

 (اَهُرْبكُي لِي هللا ُلوُسَر ناكو :َلاَقَف ؛ةتلأسف اسمح وراح ىَلَع رک هنو «اعيرأ

 .(817/997) ثيدحلا :زئانحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور



rريالا باك  
 ٠١. احلا هب دهشتساو يعفاشلا هاور امك عابتالل ءىلوألا َدْعَب ,*””يراحبلا
 a ل ملأ هار ,ىلوألا ربع دعب ةَحَ ٌةحِتاَمْلا ئزجت :ْتلُق

 «ئرجي هنأ ًادعاصف ةيناثلاىلإ اهتءارق رخخأ ول هنأ اذه رهاظو ألا نم عضوم يف هصن
RS 

 من ربك نأ زئاتجْلا ىلع ٍةآلّصلا يف ةئسلا ] :لاق هل َةَماَمَأ يب أ نع يزورملا رن
 يف الإ أرَ 0 RN ا
 .““دنسملاب قحلم حيحص ثيدح وهو مل مث ىلوألا 59

 .حصألا ىلع ةروسلا ةءارق بحتسي ال :ٌّعُرف

 مم

 مهن للا ّيِضَر سابع نا فْلَع يص :َلاَق يفزع نب ل دبع نب ةَحْلط نع (۸۲)

 يف يراحبلا هاور . س اّن اوُملعَل) :َلاَف .باكلا ةحتافب ارم قزح ىلع
 هاور :لاقو حقنا َنِم اَهَنإ) :يقهيبلا دنع ظفل يفو (Fo). ثيدحلا :حيحصلا

eىربكلا نتسلا نم )۷٠٠١( رثألا . 
 نِي (َلاَحِر - مكاحلا ةياور ينور لح ربح نأ ؛هط لْهَس نل ةت همام يبأ نع 0

 کیا E الملا يف ةنسلا نأ) )طر رع لم رنا بام امص
 ىَلَع يّلَصُي مّن ءويمقُت ين ارس ىلوألا ةريبكتلا دب و بالا ةَحَاَب ارق م ؛ماَمإلا
 لسمك ينم ارح يف أذن ال تاریک ىف تمم عشا صو لک یتا
 امو ءاهيف ريبكتلاو ةزانحلا ىلع ةالصلا باب :مألا يف يعفاشلا هاور .(ويسفت يف اًريم

 م ابوح د لكي كر :ةياور فو ."١7ص ١ ج وک لك دعب لعب
 :كردتسملا يف مكاحلا هاور تإ لت امل ارز نم مْ ألا فرس
 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )1۷/١۳۳١(« ثيدحلا :زئانجلا باک

 هقفاوو .هنم ٌحصأ ةزانجلا ىلع ةدحاولا ةميلستلا ف سيلو «هاجرخي ملو ؛نيخيشلا
 :رئانجلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو .امهطرش ىلع :لاقو هصيخلت يف يهذلا

 .(/.ه9) رثألا :ةزانجلا ةالص يف ةءارقلا باب
 .حيحص هدأاتسإو 297/5 ص ٤ ج :ءاعدلا باب :رئانجلا باتک :نتسلا يف يئاسنلا هاور (۸۲۸)

 دانسإب يئاسنلا هاور) ؛لاق :757ص ه ج :بذهملا حرش عومجم يف يووتلا لاق

 بانك :ةبيش يبأ نبال فنصملا يقو .(يباحص اذه همي وبأو :نيخيشلا طرش ىلع
 .(1189/4) صنلا :ةريبكتلاب هب ادبي ام باب :زئانجلا



 EY رئانجلا باتيك

 نك ملا نيكل ئمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا لوُسَر ىَلَع الملا :سماخلا

 ام سايقو «هب مزج اذك قيزافلا َدْمَب "9نيعيشلا طرش ىلع هححصو مكاحلا هاور

 اهريغك «بجت آل لآلاىَلَع ةآلملا نأ ٌحيِحّصِلاَو ءاهيف اهنييعت مدع ةحتافلا يف قبس

 .بحت :يناثلاو ءررهمجلا عطق هبو :بذهملا حرش يف لاق «قيقحتلاىلع اهئانبل ىلوأو

 ًابيرقت حصألا ىلع ةالصلا ّبِقَع تانمؤملاو نيسونلل اعلا يد عرف

 معن :ةضورلا يف امهححرأ ؛ناهجو هيف ؟ةلّصلا لبق ُدمحلا بحتسي لهو «ةباجإلل

 الو :ةضورلا يف لاق .يعفارلا هلاق امك ؛نيرثكألا مالك ىضتقم وه «ال :يناثلاو

 .ىلْوَأ ُةَنِكل ةثالثلا هذه بيترت طرتشي

 هل تامدقم هلبق امو اهنم مظعألا دوصقملا هنأل ِءِتْيَمْلل ُءاَعذلا :ُسِداَسلا

 نينمؤملل هلاسرأ يفكي الو «ءاعدلاب هصيصخت نم دب الو ءمسالا هيلع عقي ام هلقأو

 حرش يف لاق ؛ةثلاثلا ةريبكتلا دعب هلحم نأ ينعي ةَعْلعلا دعب حصألا ىلع تانمؤملاو

 سايقو ؛حضاو ليلد اهب هصيصختل سيلو «فال الب اهريغ يف يزجي ال :بذهملا
 .ةثلاثلا يف ءاعدلا نيعتي ال هنأ ؛ةحتافلا يف مدقت ام

 مايقلا اهيف بحوف ةضورفم ةالص اهنأل َرَدَق نإ ٍبَهَدَمْلا ىَلَع ُماَيِقْلا :ٌعباَسلا

 نإ :يناثلاو «ةلفانلاب اهقاحلإ :امهدحأ ع :ليقو «ضئارفلا رئاسك ةردقلا عم

 .ادعاق تّحص ًالإو ًامئاق الإ حصت مل هيلع تنيعت

 ت كام ب
 هاور امك «رمع نباب ٌءادتقا هيبكنم وذح يأ ,تاريبْكتلا يف ِهْيَدي ُعفَر ْنَسْيَو

 ٌراَوَسإَو ءاهريغ يف امك هردص ىلع ةرييكت لك دعب هيدي عضيو (*'”يعِفاسلا
DRAعمن لأ 5 ينكر نك 2 هادم ل  E 

 اليل رهجي :ليقو « 'يئاسنلا هاور «ةنسلا ُهْنِإ لّهَس نِي ةَماَمُأ يبأ لوقل قَاَرِقْلا

 : ل يبا ىَلَع يصب مث ] :هيفو .۸۲۷) مقرلا يف هوزعو هصن مدقت (۸۲۹)
 .؟١7ص ۱ ج :اهيف ريبكتلاو ةزانحلا ىلع ةالصلا باب :مألا باتك يف يعفاشلا هاور )۸۳٠(

 .؟417ص ١ ج :رئانجلا ىلع ريبكتلا بابو

 ىلوألا وربك يِ ارقي نأ ٍءَراَحْلا ىَلَع ٍةالّصلا يف ةنسلا) : لاق هنأ ؛َماَم يبأ نع (81)

>> 
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 ؛ءاعدلا اذكو ًاقافتا اهب ريف لي هيلع ةالصلا امأ ؛ةعامج هححصو «ليل ةالص اهنأل
oTعل 7 سك م 8  u 

 :يناشلاو لوطل ,حاستفألا لود «هرصقلو ةءارقلا لحأل ذوعتلا باذن ْحّصألاَو

 بذيهملا ق هلقنو «نيمأتلا فالخج امهوطل نابحتسي ال :ثلاثلاو «نیماتلاک نابحتسي

 .هدحو بيطلا يبأ يضاقلا نع بابحتسالا لقنو ؟باحصألا ةماع نع

 يال هركذو «ورخآ ىلإ .. .َكِيَدبَع َنْباَو كذب ُدْبَع اذه ّمُهْللا :ةغلاشلا يف لوقو 53

 ًابابحتس ١ يأ فْيَلَع ُمَّدَقُيَو ءاعدلا تم عمج ام يناعم ٌدخآ وهو ههلوطب رحنا يف

 تاز نر انريبَكَو انِريِغَصَو انبئاغو اًدِهاَشَو اَنييَمَو انيحل ْرِفْغا مُهْللا ] ب

 اذه داملا یل ر نيون نو مالنا ىلع يخف اني يأ نم مهلا

 مهلا ] :يناثلا اذه عم لْفطلا يف لوقو يو 2" "؟مكاحلاو نابح نبا هححص ءاعدلا

 .اَمُهَيِزاَوُم هب ْلَفَكَو ءاعيِفَصَو ًاراَبيْغاَو ةظِعو ارخْذَو السو ِهْيَوبأل اطرَق هَلَعْجا
 لو ةد امه الو ] يعنارلل عيت ةضورلا يف داز «[ اًمهبولُق ىلع رب ا غرفأو

 .٠ ُهَرْجَأ اًمُهْمِرْحَ [.

 هنأ الإ عابتالل م ُهَدْعَب ايق الو ةَرْجَأ اًمرْحَت ال ٌمُهّللا ] :] بارلا يف لوو

 بحتسيو «[ ُهَلَو ال ْرِفْغاَو ] هريغو يلماما دازو انف الو لدب انلرضت الو :لاق

 , "إلك هلعف نم حص دقو هاهَبْقَع ءاعدلا ليوطت

 :ننسلا يف يئاسنلا هاور .مرجآلا دنع ميسو انالث رثكي مث لاحم نالا ب

 .5 ص ٤ ج :ءاعدلا باب :زئانجلا باتك

 )۳٠٠١۹(. ثيدحلا :ةزانحلا ىلع ةالصلا ف لصف :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا (۸۳۲)

 :لاقو ؛ةريره يبأ نع (17/1177) ثيدحلا :زئانجلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 طرش ىلع حيحص دهاش هلو ؛هاجرخي مو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ؛يهذلا هقفارو ا ا يضر ةشئاع نينمؤملا مآ نع (1۳/۱۳۲۷) ثيدحلا ءملسم

 ىَلَع ويخاف اني ةي د حا م ] :ظفلب نابح نبا ةياور يف نكلو .امه هحيحصت دكأر

 .[ مالسإلا ىلع ةفوتف ان ةتيفوت ْنَمَو ؛ناَمْيإلا
 َكدْبَع مهلا ] :ُلوُقَي قرا ىلع یم اإ ناک هلأ ؛ يبلا نع ةريره يبا نع )۸٣٣(

>> 



 Î رتاجلا باک

 الص تلعب ىَرْخأ ُهُماَم ركى تح ْربكِ ْمَلَف رذغ الب يِدَحْفُمْلا فل ولو

 ناك نإ حافلا ارْفبو قولا ُرْبْكُيَو ,ةعكر ك ةريبكن لك نأل ةعكر ب هفلختك

 هتالص لوأ قوبسملا هكردأ ام نأ ىلع ًءانب ءاعدلاو ةالصلاك يأ ءاًهرْيَع يف ُماَمإلا

 َرْبَك ِةَحَباَفْلا يِف دع هعوُرش لب ىرخأ ُماَمإلا ربك ولو «هسفن ةالص بيترت يعاريف

 قوبسملا مارحإ بقع تاولصلا رئاس يف مامإلا عكر ول امك ٌَءارِقْلا تطفو ُهَعَم
 فالحلا ٌحّصألا يف ُهَعَباَتو اهكر ت ِةَحِتاَفْلا يف ٌوُهَو اَهَرْبك نِإَو «هعم عكري هنإف

 «هباب يف هنايب مدقت دقو ةحتافلا ءانثأ يف قوبسملاو مامإلا عكر اذإ ذا اميف فالخلاك

 يقب ام اهريغ یف عكري امك «تاريبُكَتلا يِقاَب ُقوُبْسَمْلا َكَراَدت ُماَمإلا ّمْلَس اَذِإَو

 "لسم هاور [ كتاف ام ضقاو َكَقَبَس اَم ّلّص ] :ٍ هلرقل ءاهراکذأب «هیلع

 تقولا سيلف مامإلا مالس دعب عفرت ةزانا نأل ُناَكْذَأْلا طرشت ال :لْوَق يفر

 .ليوطتلا تقو
 ىلاعت هللا نأل ؛امهريغو ةروعلا سو ةراهطلاك يأ قألّصلا طوُرُش طَرَتْشُيو

 «تاولصلا رئاسك َةَعاَمَجْلا ال «تاولصلا رئاسك تناكف ةالص اهايّمَس هلوسرو

 ,"'”اهريغ يف امك عمجلا اذكف ةعامجلا طرتشي ال هنأل ,دِجاَوب اهضارف طقْسَيَو

 ْمّلْعُأ تنأو ؛كلوُسَرَو كْدْبَع ادّمَحُم نو ؛هللا لإ لإ ال نأ ُدَهْسَي ناك كدب نبا

 هر شرح الو هَل" قطاف اعيش ناک انإو ؛هناَسْحِإ يف ڏر اُم ناک نإ يني وب

 ىلع ةالصلا يف لصف :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف هاور .[ هدب انين ال
 )۳۰٦۲(. ثيدحلا :ةزابجلا

 عسي الف ٍةالّصلاب بوث اذِإ ] لي هلل الرس لاق :لاق ؛فظ ةريره يبأ نع ثيدحلا (884)

 ام ضفاو تكرذأ ا لص ُناَمَوْلاَو ةَنيِكّسلا ِهْبَلَعَو شل نو ْمُكْدَحأ اه
 :ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ باب :دجاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[كّفْبس

 .(507/14) ثيدحلا

 ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛ةباحصلا عامجإ وهف فالح ريغ نم ةباحصلا لعفل (875)

 السر ٍماَمإ ريم هيلع اوَصَم لاح لذ هلو هلل | لوُسَر ىلع یلص ار :لاق

 لذا عا ًاولصف ناييصلا ليذا م ٠ هيلع ناصف اسلا لعذأ م ؛ًاوغرف ىتح

<< 



 زئاجلا باك ٠

 :ليقو عمج لقأ هنأل قاب :ليقو ءامهب عامتجالا لوصحل «نانثا بجی :ليقو

 .ةزانجلا ِةَلَمَح ٍددع نم هدقتعا ام ىلع ٌءانب يلع وبأ خيشلا هلاق عبرا

 ارظن «حّصألا يف ثحاو ٌلجر اذكو يأ ءّلاَجر َكاَنْهَو ءاَسَنلاب ُطْقْسَي لَو

 :يناثلاو ءلمكأ تادابعلل مهتيلهأو «ةباحإلا ىلإ برقأ لاحرلا ءاعد نإف «تيملل

 اونوكي مل اذإ امع (َلاَحِر َكاَنْهَو) هلوقب زرحاو «نهتعامجو نهتالص ةحصل طقست
 ٍةَدُعْلا بحاص هلاق ضرفلا طقسيو «تادرفنم ةرورضلل نيلصي نهنإف «كانه

 عقوو «بذهملا حرشو ةضورلا يف حصألا ىلع زيمملا يبصلا ةالصب طقست :ٌّعْرف

 .ملق قبس وهو هلباقم حيحصت ىربكلا كسانملا يف

i a nil a aنع بئاغلاب ززتحاو «" ”يشاجنلا يف عابتالل ءدلّبلا نع بئاغلا ىلَع ىلصُيَو ءاغلاب ١ 530 الا  
 حصألا ىلع هيلع ىلصي نأ زوجي الف ؛ةالصلا عضوم نع بئاغلا هيف رضاحلاب دلبلا

 !رظن هيف ؟هل عرشی لهف دلبلا يف اسوبحم ناك نإو «هدنع رضحي ىتح

 نسلا يف يقهيلا ءاور .ثحأ قولا لوم ل هن مَ لاتر بلع اصف
 يف يريصوبلا لاق )7٠١(. رثألا :ًاذاذفأ ةزانجلا ىلع نولصي ةعامجلا باب :ىربكلا

 يلعو لبنح نب دمحأ هكرت «يمشاملا سابع نب هلل اديبع نب نيسحلا هيف هدانسإ :دئاوزلا

 يقابو يدع نبا هاوقو ؛ةقدنزلاب مهتي ناك هنإ :يراحبلا لاقو ؛يئاسنلاو ئيدملا نب

 يف دمحأ مامإلا دنع بيسع يبأ نع دهاش هل ثيدحلاو .هإ .تاقث دانسإلا لاحر

 ؛رئاتجلا باتك :نئسلا يف هجام نبا دنع رخآو .حيحص هدانسإو «١8ص هج :دنسملا

 ديبع نب ماس نع دانسإب يقهيبلا دنعو .(778١)ثيدحلا هِي هنفدو هتافو ركذ باب

 هيلع ٌعمحُم اذاذفا هيلع سانلا ةالصو) :ربلا دبع نبا لاق :رجح نبا لاق .فعض هيفو
 .177ص ۲ ج :ريبحلا صيخلت :(هيف نوفلتخي ال لّقنلا لهأ ةعامجو نسل لهأ دنع

 يِشاَحنلا ىَلَع ئّلَص خلي هللا َلوُسَر ّنأ) ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج ثيدحل (۸۳۹)

 باب :زئاجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(ثلاقلا وأ يناثلا فصلا يف تنك
 .(11110) ثيدحلا :نيفص فص نم



 4۳۹ ريادجلا باك

 حصتو ءوت الف ةيافك ضرف اهنأل ِنفَدلا ىَلَع ,ةالصلا يعي ءاهُمِدْقت بجو
 تق اًهضْرَف لهأ ( نم ناك ْنَمِب ِة حملا صيصخت حَصألاَو 2090 ع ابتالل دعب

 ىّدأىتمف «هيلع ًاهجوتم باطخلا ناك ذئنيح ضرفلا لهأ نم ناك نم نأل توما

 َرَّبَعو ءاهب عوطتي ال ةالصلا هذهو ءاعوطتم ناک یلص ول هريغو «هضرفل ًايدؤم ناك
 هيلع ىّلص ةالصلا لهأ نم ناك نم :اولاقف «ىرخأ ةرابعب هجولا اذه نع ةعامج

 لَو ِررَحُمْلا يف ىلوألاو ريغصلا حرشلا يف هذه يعفارلا ححص دقو ءالف ال نمو

 نم هريغ ريقىلع اذكو يأ «لاحب ّمْلَسَو ِْيَلَع هللا یلص هللا لوُسَر ٍرْبَقَلَع ىَلَصُي
 دريل ها نل :هئافو دنع لو هلوقل مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا

 لع قفنم «اوعنص ام ٌرْذَحُي [ دحام ماير روق اوذختا ىراَصنلاَو

 قح ءاضق نم ةالصلا نأل «يلاَولا َنِم اَهِتَماَماب ىو يلوا نأ ديِدَجْلا :ٌعْرَف
 مث ءدجسملا مامإ مث «ىلوأ يلاولا ميدقلاو «حاكنلا ةيالوك اهب ىلوُأ بيرقلاف ؛تيملا

 فالحخلا لحمو «بيرقلا يلولاب دارملاو «ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو ةالصلا رئاسك يلولا
 هيلع هب «نايبلا مالك همهفأ امك اعطق َمُدَق ًالإو ءيلاولا نم ةنتفلا فخي ل اذإ
 ءامهتقفش روفول ءالَع ْنِإَو ءبألا وبأ يأ دَجْلا مث بألا ُمَدَقْيَق ءِنْيِعُمْلا بحاص

 يدق ُرَهْظَألاَو يتايس امك قفشأ مهنأل خألا مل ؛َلَفَس انإَو نب مك بالامن

 ريكو ند امد رب ىَلَع ىَلص يي بنا در ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلا (۸۳۷)
 ثيدحلا :نايبصلا ءوضو باب :ناذألا باتك :حيحصلا يف يراعبلا هاور . عبرا

 يف ملسمو )١1740(. ثيدحلاو )۱۳۲٣( ثیدحلاو )۱۲٤۷( ثيدحلاو (8619)

 .(454/58) ثيدحلا :ربقلا ىلع ةالصلا باب :حيحصلا

 لوس رن امل :الاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۸۳۸)
 رهو :لاقف يهر نع اَهََسك معا إف يهحو ىلع ةَصَْح حطي قط اي لا
 اكي زذ ماع بیلا رو ولع «ىراصْنلاَو ٍدوُهَيْلا ىلع هللا ةنعل ] :كلذك
 يب نع ركذ ام باب :ءايبنألا ثيداحأ باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(اوغنص

 .(7145ه4و )۳٤٥۳ ثيدحلا :ليئارسإ



er1رئانجلا باك  

 امهنأ :يناثلاو «ثاريملا يف امك ةقفشلاو برقلا ةدايزل بأل خألاىّلَع ِنْيَوبَأل خألا

 ىَلَع ٌةَبصَعْلا مث بأل مث ءِنْيَوَبَأل خألا نبا مث «لوألاب عطقلا حصألاو ءءاوس

 وُوُذ 0 «ةباجإلا يف ىجرأ ءالؤه ءاعدو ءءاعدلا دوصفملا نأل شرإلا ار

 مث لاخلا مث مالل خألا مث ألا وبأ ٌمَدقيف ةباجإ ُبرقأ ٍمِحّرلا ءاعد ّنأل ماَحْرألا
 يأ «صنلا ىَلَع ىَلوأ َلذَعْلا ٌنسألاَف ءِنْيتلاَك يأ قَجَرَد يف اَعَمَتْجا ولو أل معلا

 ٌمَدقم أرقألاو هقفألا نأ :ٍجّرخُم لوق یو اخ ترآ رسال اعد نأ لا 3

 ال مالسإلا يف اتبس ٌريكألا ٌنسألاب ٌدارملاو حال قرفلاو «تاولصلا رئاسك هيلع

 «دعلاك امهنإف عدتبملاو قسافلا نع لدعلاب زرتحاو «ةالصلا يف امك ةخوخيشلا

 افا و بع وه خاک يأ بيرق ِدّْبَعْلا ىَلَع ٌديِعَبْلا ُرُحْلا ُمُدَقُ ُهَُدَقِيَو

 .دبعلا نود اهلهأ نم خلا

 رد ٌعررألاو ًارقألاو ةقفألا مق ربتعملا نسلا يف ايوتسا اذإ :ٌعْرَف

 هنسح امك عابتالل ءاَهِرُجَعَو ٍلْجّرلا سأر دنع ٌةرفنملاو ٌمامإلا يأ فق
 يتأي نأ دعبي الو «ةأرلاكىشنخلاو «ةأرملا ريس ةلواحم قرفلا يف ىنعملاو ,*” ”يذمؤلا
 .ربقلا ىلع ٍةالّصلا يف اذه

 مُرَحَتَو ءهيف عمجلا ٌنِكْمْيو ءاَعُدلا اهدوصقم نأل ةالَص زئانجلا ىَلَع وُجَتَو

 ءاهلهأ نم سيلو «ةمارك هنأل ُةلْسُغ بجي لَو ءعامجإلاب ِرِفاَكْلا ىلع «ةالصلا يأ

 عطقي نأ يغبنيو ؛هتمذب ءافو هِوفَدَو يملا نيفكت ُْبوُجُو ٌحّصألاَو زوجي معن

 هار لاج ماف .لْجَر راج ىلع كلام نب سنأ َمَم تِيلص) :َلاَ بلاغ يبأ نع )۸٣٣(
 ا EE NOE N شيف نم و زارنا واحب واح م

 ٌكَماَقَم رانا ىَلَع ما لي يلا تير اَذَكَه :وايز ب وَلا هل ا َلاَقَف .ريرسلا ٍطّسمَو

 يذمولا هاور .مرْظَفْسا :َلاَغ رف امل .ْمعَن :لاَك ؟ةْنِم كَماَقم لحدا نينو .اًهْنِ

 ثيدحلا ؟ ةأرملاو لحرلا نم مامإلا موقي نيأ ءاج ام ةباب :زئادحلا باتك :عماجلا يف
 .نسح ثيدح :لاقو )۱۰۳٤(«



 قير رْئاتجلا باك

 نع يضاقلا هاكحو «توملاب اهنالطبل قل :يناشلاو “راو بوث بوجوب

 .يبرحلا يمذلاب جرخو «باحصألا

 «* يف ةباحصلا نع راثآل هيلع يل هن مَع ملم وع جو ولو
 حرش يف مهنع هلقن امك«نورثكألا لاق هبو ءامهوحتو رفظلاو رعشلا وضعلاب جرو
 مكح اَمُهَمْكُح اإ نيهجولا ُبرقأ :يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف لاق نكل «بذهلا

 سايقو اه ةمرح ال اذإ ؛بهذملا رهاظ يف ةدحاو ةرعش الإ :َةَدْعْلا يف لاق ءاًمِهرْيَع

 مل اذإ امع هتوم ملعبو ٌرفاكلا ملسملاب جرخخو «نُمَكي الو ًاضيأ لسغيال نأ هركذ ام

 ل بحتسي هوضو رك يحلا نم لصفني ام لب ءاذهب صتخيال نفدلا معن «ملعي

 اضيأ نفكيو يحلا نم عوطقملا لسغيو :هيواتف يف لافقلا لاق «هنفد
 يَلْصَو ثرو يملا ٌلهَتْسا اذ : هلوقل 3 5 >َ یب وا هسا نإ 0 7

 حبسا َكمَع نإ :ْتلَفَف  ّيبنلا ثبت :لاق ؛ه5# بلاط يب أ نب يلع نع @ (840)

 [ يبا ىح ًاثدَح نحت الو وراوك بخو ] : :َلاق اب يِنْعَي ؛تاَم ذم ٌلاّمضلا

 ٍضْرَألا ىَلع ام ينس ام تاوعدب يل اعد مَ تلا ينا هل تلم ياق

 لسغي ملسملا باب :زئانحلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ءيش نِي نهب

 .(509507) ثيدحلا :نيكرشملا نم هتبارق اذ

 ؟يياَرْصُن تام يبأ نإ : :لاقف ءِساّبع نبا ىلإ لر َءاَح :لاق ربح نب ديعس نع @

 أ وا نو اذن انج ل من د مف كو انكر تش :لاقف |

 يف يقهيبلا هاور .[ ٠١١ / ةبرتلا ] ىر يلوا اوناك ولو نيك ر شمل اوُرِفْفَتسَي
 .(11۹) رثألا :ىربكلا نئسلا

 ميمو أ صولا وأ يبا لأ هل : أ عبس هلك نمور :ههظ يعفاشلا مامإلا لاق (441)
 َليسْعَو حو امل يل ويسب ضب الإ ذوي اد .هْيَلَع َلَصَو ليسغ هلق نم

 رن نَع نباص ضعب لاق سوور ىَلَ لص هت 1 نش ىب ْنَع انغلَبَو .رْضُعلا كلذ
 ادي ىَقلأ ارئاط ذأ ابر .سوُؤُرىَلَع یلص دبع ابا د نأ :َناَدْعَم ن والا ْنَع ٍدْيَز ن

 ّمألا باك :رظني .(ّهيلع اولو اَهوُلسفَف .متاعلاب اور لمحا ةو يف مب
 .۴۲۹۸ص ١ ج :هيلع ىلصيو لسغي يذلا لوتقملا باب ؛كهذ يعفاشلل



rsٍئاَتجْلا باك  

 نِإَف ءكيي مل وأ لهتسي مل نإو يأ ءالِإو «**””هكاحلاو نابح نبا هححص [َْلَع
 ببسب ةايحلا لامتحا ررهظل هِرهْظألا يف هيلع ّيَلص ٍجلِتخاكامَحْلا ُةَراَمُأ تره

 ةضورلا يفام فالح هب عطقلا بذهملا حرش يف حجرو ءاهيلع ةلادلا ةرامالا

 ةرامأ يأ رّهْظَت مل ْنِإَو «لالهتسالا فالخب هيف ةايحلا نقي مدعل ؛ال :يناثلاو

 موهفل ءرّهْظَألا يف اَهَقَلَب نإ اذكو ِيَلَع لَم ْمَل ره ةَعَبرَأ غلبي لَو «ةايحلا

 ثيدحلا يف تبث امك ءلئنيح هيف خفن حور نأل معن :يناثلاو «فلاسلا ثيدحلا

(AEF) | 
 حيحصلا :

 لس ل :ةيناثلا ينو «هيلع ةالّصلا يف فالحلا ىلوألا ةلاحلا ين هلسغ ي:
 .امهيف بهذملا ىلع ٌلّسْغُي :ةثلاثلا يقو

 روهظ دعبو «تناك فيك ةاراوملا هيف يفكي «يمدآ ةَقّليح هيف رهظي م ام :ٌعْرَف

 .لسغلا مكح نيفكتلا مكح هِقَلَح

 نم نأب رابخألا ركذ باب :ضئارفلا باتك :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف (847)
 :رئانجلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )50٠٠(. ثيدحلا :اوثرو ةدالولا دنع لهنا

 - ملسم نب ليعامسإب اجت مل ناخيشلا :لاقو هل ظفللاو )841/١40( ثيدحلا

 «(07/7/8077) ثسيدحلا :ضئارفلا باتك يفو .يبهذلا هنع تكسو .- يرصبلا

 ثيدح نم هدحأ دقو ؛هاحرخي م و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 طرش ىلع :هلرقب يبهذلا هقفاوو .هب مكحأ تنكف ءافرقوم ريبزلا نبا نع يررثلا

 .ملسمو يراخبلا

 :قوُدْصَمْلا قِداّصلا رهو يي هللا لوس اد :لاَق ؛ نط دوعسم نبأ ثيدح ره 845

 من كلذ لم ةَقَلَع كوكي مت ؛امري نعبر يف هما نط يف هقلح عمي ْمُكَدَحأ نإ]

 بانك يف حيحصلا يف يراحبلا هاور ثيدحلا .[ ٌدْيِعَسس وأ يشو ُهَلَمَحَو ُهلَحأو قر

 :حيحصلا يف ملسمو .(۳۳۳۲) ثيدحلا :هقيرذو مدآ قلح باب :ءايبنألا ثيداحأ

 ثيدحلا :عماجلا يف يذمزلاو )۲۹٤١/١(. ثيدحلا :قلخلا ةيفيك باب :ردقلا باتك

(TITY) 

 و هعزر



 رئانجلا بای
fo 

 مل دو هنألو ,**9نآرقلا صب يح هنأل يلع ىّلصُي الو ديهشلا ُلسي لو
 ةالصلا كرب دارملا مث «(*“يراحبلا هاور امك مهيلع لث ْمَلَو دا یف لسغي

 امك يأ بيس رافكلا لاق يف تام ْنَم َوْهَو ءزوحت لب بحت ال :ليقو «مارح اهنأ

 م و برحلا فاشكنا دنع ًاليتق دجو وأ ءهحالس هيلإ داع وأ «هسرف نم يدرت اذإ

:لاقف هیواتف يف لافقلا فلاخو ! نكي مل مأ رثأ هيلع ناک ءاوس ؛هتوم ببس ملعب
 

 يأ هئاضقنا دعب تام نإف ا” ديو سلم لنا وع كلان مأ لتقأ ردن مل اذإ

 يف ؤأ «ةرقتسم ةايح بردملا ءاضقنا دعب هيف يقبو ةحارخلا كلت نم هتومب عطقو

 مهر دنع ءا لب ارا هل ا ليبس يِف أ ولتق نيا نيست الرو :ىلاعت هلرقل )۸٤٤(

 .[ ۱۹۹ / نارمع لآ ] نوفر

 نيب ٌعَمْحَي ل ئبنلا ناكر : 0 وا ايما

 اَذإَف [ ؟ نارق انسا كك مْ ] رك ع او بوک يف راځ ىََق ن نيل

اَِقلا َمْوَي ءالْوَه ىَلَع ديس انأ ] :َلاَقَو .دلْحّللا ين هَ ؛امِهدَحأ ىلإ هل 1 شا
 .[ ٍةَم

 :حيحصلا يف يراحبلا هارر .(مهْيَلَع لص ملو اوُلَسْعُي ملو مِهِئاَمِد يف مهيفدب ار

 )١557(. ثيدحلا :ديهشلا ىلع ةالصلا باب :رئاتح لا باتك

 :(5) ةخسنلا يف امك اهتبثأ ؛ةدئاف تدجو «(۲) و )١( ةحسنلا شماه ين (#)

الصلاو لسغلا كرت يف ايندلا مكح ين ٌديهش :ماسقأ ةئالث ديش :ةدناق
 ينو ؛ة

 ءاي يه ها ُةمِلك نوک لاق نم وهو ؛ةرخآلا مكح

 ليف وأ «ةعمُسو ًءايِر ٌلتاق ْنَم رهو «ةرحآلا نود ايندلا يف ٌديهش و

 ايهشلا بارش هل سيلو «هيلع ىّلَصُي الو لسفُي الف ؛ةمينغلا لحأ نِم َّلْعَو وأ ر

 .رئابكلا نم رارفلا نأل ؛ديهشب سيل ٌرافلا :ليقو .ةرخآلا يف لماكلا

 «قيرخلاو ؛قيرغلاو «هنطب هلتق نم ؛نوطبملا :مهو ؛طقف ةرحآلا يف :ثلاثلاو

 5 يمذ وأ ملم هلق نمو ؛ًامومحم وأ «بنجلا ءادب تيملاو «مدملا بحاصو «غيدللاو

 مشو الغ نار ر 9 ؛ايندلا يف ال ةرحآلا يف ءادهش ءالؤهن «لافق ريغ

 5 «يبلطىلع تام اذإ ملعلا بلاطو ءابيرغ تيملا كلذكو .قاقتالاب نادیهش

 ؛مهیلع ىَلَصُيو نولس ءالؤه ناكف .تامو ّفَعَف َقِشَع نمو را تومت

 .هريغو يعفارلا لاق اذك «ةرحآلا رادلا يف ءادهش مهو



 رئانجلا باك ۳۹

 برملا: ءاضقلا دعب شاع هنأاق لوألا قانأ ءرُهظألا يف ٍديِهش ريع ةاغبلا لاتق

 يف ُهَلَتَك ول ام بسا ملسم ليي ليَ هنألف :ةيناثلا يف امأو «رحآ ببسب تام ول ام هبشأف

 هيف دحُو حرجي تام هنألف :ىلْوَألا يف امأ ءامهيف ديهش هنأ :يناثلاو «لاتقلا ريغ

 اذإ امأ ءرافكلا كرتعم يف لوتقملاكف :ةيناثلا يف امأو «هئاضقنا لبق تام ولام هبشأف

 عقوتم وهو تضقنأ نإو ءاعطق ديهشف حوبذم ةكرح الإ هيف سيلو برحلا تضقنا

 يف اكو ءاعطق ديهش ريغف يغبلا لهأ نم لوتقملا ناك ولو ءًاعطق ديهش ريغف ءاقبلا
 لسغلا بوحو لصألا نأل «ةأجف وأ ضرع لب يأ ءِبَهْدَمْلا ىلع ِهِبْبَسب ال ِلاَعقْلا

 ًادحو هرمأل ًاميظعت ؛لاتقلا بابسأ نم ببسب تام اذإ اميف هانفلاخ ع ةالصلاو

 و 2

 ۽ ٹا لوس ا اهنأل ؛ةيانحلا نع يأ لقب لأ عصا بج دهسا رار

 امك ةكئالملا هتلسغف ًابنج دحأب لعق ةلظنح نأل لسغي :يناثلاو «تيملا لسغكرجي ملف

 ءانلعفب الإ طقس امل بجو ول هنأب :لوألا باجأو 10 كالو نابح نبا هححص

 فالح الو «بيطلا وبأ ةملسو قحسإ وب | نيضلا ميمي وک عنا داو

 رش نم وه يذلا يأ ملا َرْيَغ ََُساَجَن لار ةنأو توما لسع هيب لسع ال هنأ
 انأل لار ال :يناثلاو ءاهرثأ نم تسيل هذهو ؛ةداهشلا رثأ هيقبن يذلا | نأ ؛ةداهشلا

 ًالإو لسغي مل ةداهشلا رثأ ةلازإ ىلإ اهلسغ ىّكأ نإ :ثلاثلاو ءاقلطم هلسغ نع انيهن

 نأ ثراولا دارأ ولو ““"ابابحتسا يأ .مّدلاب َةَحْطَلُمْلا هبال يف ُنفَكُيَو ءلسغ

 :ةباحصلا بقانم نع و هرابخإ باتك ؛نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف هاور (847)

 يف مكاحلاو .(1585) ثيدحلا :ةكئالملا ليسغ رماع يبأ نب ةلظنح ركذ باب

 ((ه5/4911١)ثيدحلا :ةلظنح بقانم ركذ باب :ةباحصلا ةفرعم باتك :كردتسملا

 .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 يِف جراف ؛َتاَمَه ههِقْلَح يف وا يرذص يف ٍمْهَسِب َلُحَر يمر :لاق ؛ه رباج نع )۸٤۷(

 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .( ب هللا لوُسَر عم نحو :لاق َوُه امك هبا
 :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتا ةفحت يفو )١1١( ثيدحلا :لسغي ديهشلا يف باب :رئادجلا

 ه.! .نسح هدانسإ :نقلملا نبا لاق



 ۷ رئاتجلا باك

 ةو نكي مل وق بع ر برسا باث امآ اح هدنع نم هنفكيو اهذخأب

 . “ع نبا بَعصْمب | لعق امك بحاولا نقكلا معي ذأ ىلإ يأ ف ین اغباس

 راب جرصخو شین نع يأ عسلو ةَحْئاَرلا عَنْ ةرفح ربا لقا لصق

 هب ىفتكي ال نأ يفي كلذ عنج هلع عضو مث ضرألا هجر ىلع عضو ول نع

 «ةقرسلا باتك را ةضورلا يف هركذ امك «نفدب سيل هنإف «رفحلا رذعت اذإ الإ

 عوي نأ بدو «ءافتكالا هلصاح ام هيواتف يف يوغبلا نع انه يعفارلا لقنو

 0480 كاملا هححص امك هب رمألل هَقّكَعُيَو

 َرَمُع ّنأل ؛ةطسبو ٌةماق عابتالل هيلجرو هسأر لبق نِي عسي نأ بحس عرف

 ءلحر ٍِةّماق َرْدَق دارملاو :"*”دحأ هّركتي لو كلذل هَر قمع نأ ىّصْوُأ بط

 ىلع روهمجلاو :ةضورلا يف لاق «ةعوفرم هيدي طسبيو موقي لدتعم لحجر «ةّطْسَبَو

 .فصنو عرذأ ةعبرأ اهنأ

 .(8157) مقرلا يف مدقت دقو «ترألا نب بابح ثيدحل (84)

 لح مر ھا لوس ىلإ راَصنألاو تَّءاَج :لاق هک رماع نب ماشه ثيدحل )۸٤٩(

 ِنيَلجّرلا اولعحاو وسور نورفخا] :لاف ؟انرمات فيكم ذْهَحَو ق اناّصَأ :أ :اولاقَ

 يف دواد وبأ هاور .[ انآّرق ْمُهَرَتْكَأ ] :َلاَق ؟ مق دي مهيا لبق [ رْبَقْلا يف ةنالثلاو

 :عماجلا يف يذمرتلاو )011١5(. ثيدحلا :ربقلا قيمعت يف باب :زئانحلا بانك :ننسلا

 ثيدح اذهو :لاقو «(1717) ثيدحلا :ءادهّشلا نفد يف ءاج ام باب :داهجلا باتك

 خستلا عيمج يف (مكاحلا ةححصو) : هللا همحر فنصملا لوقو .حيحص نسح

 ؛نيحيحصلا ىلع مكاحلا كردتسم يف ثيدحلا دجأ لو و ؟و )١ يدنع طوطخملل

 ل طقف ثيداحأ ةثالث رماع نب ماشهلو «هريغ نم الو رماع نب ب ماشه ثيدح نم ال

 ملعي ملو د كردتسملا ريغ نم مكاحلا حيحصت لقن هللا ههر فنصملا لعلو .كردتسملا

 .حيحص نسح :لاق امك ثيدحلاو «ملعأ هلل او «ملق قبس هنأ و أ «كلذب

 :ربقلا قامعإ يق اولاق ام باب :رئانجلا باتك :فنصملا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا هاور (65)

 ٌ )١١5517(. صنلا

 فنصلا ىلع تيرق ةخسن ىلع ٍةَقاَطلا بح ىلع ةلباقُم علب )٣(: ةخسنلا شماه يف #)

 .ةطخ اهيلعو



 ٍاَنجْلا باك ديا

 هب عنصي ام ردي مل ليباه هاحأ لتق ال ليباق نأ نفدلا لصأ نإ :ليق :ةدئاف

 :ىلاعت هلوق يف يدسلا لاقو ؛هضدف هل ًاهيبنت ضرألا يف ثحيي ًابارغ هللا لسرأف
 ٠ت عي رت ضاألا يف گلو 3 8 IRS e ھا

 لو هللا لوُسَرب عيص اذك هنأل (ضْرَألا تّبلص نإ ّقشلا َنِم ٌلْصْفأ ُدحّللاَو

 ءدحللا رذعتلىلوأ قشلاف ةوخر تناك نإف «“* ماقو يبأ نب دعس كلذب ىصوأو

 ُهُلِخدُيَو ,"*”عابتالل فرب هسأر لبق نِ ُلَسْبو ِرْبقْلا ٍلجِر دنع سار ٌعَضوُبَو
 «كلذب ىرحأ مهو «ةرق ىلإ جاتحي هنأ «ةأرما تيملا ناك ولو يأ ُلاَجّرلا َرْبَقْلا

 :نايبلا عماج يف يربطلا هاور .سابع نبا نع هئدح نمع يذلا نعو 27 4/فارعألا (401)

 هلعج اذامل يردأ الف (ليباق نأ نفدلا لصأ نإ :ليق) هلوق امأ :تلق .(01717) صنلا

 نفدلا لصأ نإبف الإو «مدآ يبا يما ركذ دارأ اذإ الإ «فسعضلاو ضيرمتلا ةغيصب
 ةفورعم تناك ولو «دآ يبا ةصق نم نفدلا ةركف سيسأت نأب :نآرقلا صنب فورعم

 قحاب مد 7 لا أي مولع لئاوإط:لحو زع هللا لاف ءزحعلا اذه لعل جاتحا ام لبق نم
 لا ب ان ناق كتل لا رحال نم يهل تجرأ نم لقت انابرف ابرق ذِإ

 فاح أ ينإ كلتفأل كل يب طا انآ ام يفعل كدب يل تسب ني رقما نم
 كلَذَو ءرانلا ِساَحْصُأ ْنِم نوكتف َكِمْنإَر يثاب 7 ذأ دنر ينإ | .َنُيِمْلاَعْلا بر هللا

 هللا ثقيف .َنْيِرِساَحْلا ن و حتما بأقل ل نع ءم .َنيِلاللا ءار

 نأ ُتْرَحَعَأ ىو اي لاق يأ وس يراوي فيك هيري ضررألا يف ثم بارع

 .[م50-1 / ةدئامل ] (َنْيمِدانلا نم َحّبْصَأَف يأ رس يراراف بارلا لَه َلْئِم نركأ

 َكالَه يذلا ِهِضَرَم يف َلاَق ٍصاقَر يبأ نب َدْعَس نأ ؛صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع (857)
 هاور .( لي هللا لوُسَري يص امك ؟ًببصت نبللا لع أوبصْاَ ءادحل يل اوُدَحْلو :هْيِف

 يئاسسنلاو .(453/9) ثيدحلا :دحللا يف باب :زئانجلا باتك :حيحصلا يف ملسم

 .٠۸ص 4 ج :قشلاو دحللا باب :نئسلا يف

 هاور .(ويسأر لبق ْنِم هلو هللا ُلوُسسَر لس) :لاق ؛امهنع هلل ١ يضر سابع نبا ثيدحل (8537)

 .نيدانسإب ۲۷۴ص ١ ج :ربقلا تيملا لاحدإ يي فالخلا باب :مألا يف يعناشلا

 :ةبيش يبأ نبال فصلا باتكلا :رظني ؛اعيمج مهيلع هللا نارضر ةباحصلا لعفلو

 .هْيَلحِر لبق ْنِم لسي :لاق نم تيا يف اولاقام باب :زئادحلا باتك



 76 رئاتجلا باتك

 برقلاو ةجردلا ثيح نم كلذو «فلس امك هيلع يأ ٍقلصلاب قَحألا ُمُهَألَوأَو

 ىلع مدقم هقفألاو «ةالصلا يف هقفألا ىلع مدقم نسألا نأل «تافصلا ثيح نم ال

 انه هقفألاب دارملاو «مألا يف هيلع صن امك ٍبَرَقَألا ىَلَع اًذكو «نفدلا يف نسألا

 َةَرْها نوُكَت نأ الإ :تلق .عرشلا ماكحأب مهملعأ ال ربقلا تيملا لاخدإب ٍملعألا

 1 .اهترشابع قحأ هنأل ملغ هللاَو جْوُرلا ُمُهَآَلْوَأَف ةَجْوَرُم

 امك لضفلاو سالو يلع هند و هنأ ؛نينفادلا ددع ينعي ءارثو ُنوُنوُكَيَو

 عضو ولف «عابتالل لبق هيري ىَلَع ٍدخللا يف ٌعَضوُيَو ٠ 0 نابح نبا هححص

 ءهرادج ىلإ ُهُهْجَو ُدِنْسُيَو «حصألا ىلع بحاوف ةلبقلل هعضو امأ «هرك راسيلا ىلع

 اذهو يأ ءاَهوْحَنَو ٍةَسبلب ُةْرْهَظَو ءيفاجتلا ضعب هندب يقاب يف لعجيو هالحر اذكر

 «نفدلا متي هب هنأل «نبلب خللا حت سيو «بابكئالا نم كاذو ءاقلتسالا نم هعنمي

 أر لبق نم ىَقَح كي هنأل ؛اميمج هيديب يأ بارت ٍتاّيَح تال اند ْنَم وُنْحَبَو
 :ةعفرلا نبا ةرابع نكل َدُعَب نم جارخإل ةراشإ هيف (اند ْنَم) هلوقو .0* ")امال تيما

 عرس هنأل «يجاَسَمْلاب «بصی يأ لاه مث «نفدلا رضح نم لكل كلذ ابحتسي

 ناخيشلا ىنئئساو ؛مرتحيو رازيف فرعيل «طقف ارش ُرْبقْلا ٌعِفْرُيَو ءربقلا ليمكت ىلإ

 ُهَحيِطْسَن ّنأ ٌعيِحملاَو ,مهنع ةنايص ىفحُيف رافكلا رادب ملسملا ربق يلوتملل ًاعبت

 «** کاملا هححص امك هيبحاص يربقو هلي هربقب ايسأت هوست نم ىَلْوُأ

 (ٌلْضَفْلاَو يلع سالا و يبنلا ريق َلَحَد) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (5 ؛)
 يف هاور .(ِردَي موي ءادهشلا وحل ىس يِ َرُهَر «راتمنألا َنِم ٌلُحَر ُهَدْحَل ىّرَسَو
 .(5599) ثيدحلا دو هتافو باب :نابح نبا حيحص بيترب ناسحإلا

 ِهْيَلَع ىّتَحَف .تّيَمْلا رق ىتأ مث ٍقَراَنَج ىلع یلص كي هللا َلوُسَر و ؛ةريره يبأ نع (55)
 وثح يف ءاج ام باب :زئانجلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور .(انَألَت هِسأَر لبق نم
 .حيحص هدانسإو )١575( ثيدحلا :ربقلا يف بازلا

 يبل رق ْنَع يل يفيشكإ بأ اب :ُتْلْقَ ؛ةشئاع ىلع ُتْلَحَد) :لاق ؛مساقلا ثيدحل (85)

 هَل الو ؛ةَفرْشُم آل ؛روق ةا نع يل تفك ؛اَمهْنَع هللا يضر هيَبِجاَصَر
<< 



f4زئادجلا باك  

 ةنس كزن فيكف اطلع وهو ضفاورلا راعش ةفلاخمب للعو «ىلوأ همينست نأ :يناثلاو

 رمأيو ربق يف وتيم ّلك ْنفدي ناك هلي هنأل رق يف نانثا نقدي َالَو ,عدتبم ةقفاوم

 رسمعو ءامهريغ وأ مده وأ ءابو يث ىتوملا وأ ىلتقلا رثك نأب يأ ةَروُرَضِل الإ هب
 ىلإ ءاَمُهْلَضفأ ُمُدَقُيَف «دحأىلتقك ربق يف ةثالثلاو نانثالا نفديف ءربقب تيم لك دارفإ

 ىلع بألا مدقيو «ةأرملا مث ىثنخلا مث يبصلا مث لحجرلا مدقيف “ع ابتالل ةلبقلا

 هب حرص «بحتسي ال يأ (ُنَفْدُي الور هلوقو .نبالا نود تنبلا ىلع مألاو نبالا

 .زوجي ال هنأب :يسحرسلا حرصو «هريغو يعفارلا

 امهنيب ناك اذإ الإ :ةرورضلا دكأت دنع الإ ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجي ال :ّعْرَف

 نم زجاح نيتيملا نيب لعجيو «هريغو غابصلا نبا هلاق ءعنم الف «ةيمرح وأ ةيجوز

 .بازتلا

 هتم ىقيي ال ثيحب لوألاىلبي ىتح تيم عضوم يف تيم نفدي نأ زوجي ال عر
 يعفارلا لوقو :لاق باحصألا نع بذهملا حرش يف هلقن ؛مظع الو محل ال ءيش

 :ُتَْلَق ,مهتقفاوم نع لأمم ربق يف ناسنإ لك نفدي نأ رايتخالا لاح يف ٌبحتسملا
 ربق يف تيم نفدي نأ زوجي له هتروصو .تلقن هيواتف نمو كلذ نع يطانحلا لكسو

 رهظألا نأب :باجأق ؟ ليوط رهد ىضمو ًابارت راصو لوألا يلب ام دعب رخآ تيم
 .هيف يناثلا نفدل رخأ عضوم دجوي مل اذإ هزاوج

 اذإ ام ىتثتسُيو (***امهنع يهنلا حص هنأل اطر الو ٍرقلا ىلع سْلْجُي لَو

 يف باب :رئانجلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(ءاَرْمَحْلا ٍةَصْرَمْلا ءاَحَطَب ةَحوُطْبم
 ثيدحلا :زئاشملا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(۳۲۲۰) ثيدحلا :روبقلا ةيوست

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )١4/4 ٠١(«

 لاو وسن يف اځ ىن نم نْيلجرلا ني ؛ ُعَمْحَي ناك لي يلا نأ) ؛رباج ثيدحل (8510)

 )۷٤۷(. مقرلا يف مدقتو يراخبلا هاور
eبڪ ىلع خا یخ األ: ا هلل ا وسر َلاَق  

 يف ملسم هاور .[ رف ىلع سِلْجَي ذأ ْنِم هَل ريح ِهدَلح ىلِإ صلحت ةف بايب قرحتف
<< 



 445١ راجا باك

 س

 .نيهجو لمتحي ؟ ةرايزلا ةرورضل زوجي لهو ءِنفَدلا ةرورضل هوطو زوجي

 .ًاضيأ هيلإ دانتسالا هركي :ُتْلَ :ٌعرف

 هنأ ؛ياكلا يفو هي لإ هيم رق ىلإ لصي ال ناك اذإ امك ءطولا ىلإ ةرورضلا تعد
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 30*23 امارحلا اح ةنم هبرقك هراز ْبّرَقيو

 «عزجم ا ةدش تقو هنأل يفد لبق «“"'يیاع ثحلل 7 ةَيزْعَلاَو :ٌلصَف

 لام هه لع

 «باصلا ا بلاغلا اهدعبو «دوحجوم اهيف نزحلا نأل مايا ةا ُةَدْعَبَو

 هححصو «توملا نم :ليقو «نفدلا نم اهؤادتباو ؛نرحلل ٌديدحت هنأ «ذعنیح هرکیف

 ناك ولام ىنثتسيو «مويلا كلذ مامت ىلإ نفدلا دعب :ليقو :لاق هيفاك يف يمزراوخلا

 .ثالغلا دعب تناك نإو بحتست اهنإف ءاياغ ىَرْعُمْلا وأ يرَمُملا

 .كيبَمِل ,رفغو َكَءاَرَع َنَسْحَأَو كَرْجَأ هللا معا :مِلْسْمْلاِ ُمِلُْمْلا ىَرَعُيو

 امهنأل يمذلا رفاكلاب ملسملا يزعيو يأ َكَرْبّصَو َكَرْجَأ هللا َمَظْعَأ :رِفاَكْلابَو
Eهدام هام هام هي فعال و مم :  

 كَءاَرَع نّسْحأو كتيمل هللا رفع :ملسملاب «يمذلا يأ نفاكلاو «لاحلاب ناتقئال

 )1۷١/۹١(. ثيدحلا :زئانجلا باتك :حيحصلا

 آل ] :َلاَقف ءِرْبَق ىَلَع انكم و للا ُلوُسَر يِنآَر :لاق ؛ه مرح نب ةرامع ثيدحل (159)
 ةفرعم تاك :كردعتسل ن كانا هار :[ كبد الو لا هذ ينا وون

 وه هنع تكسو )75٠١/68.05(( ثيدحلا E :ةباحصلا

 (قسلو دقو مالك هيفو «ةعيه نبا هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور) :يمشيملا لاف .يهذلاو
 ج :اهيلع سولجلاو روبقلا ىلع ءانبلا باب :زئانجلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .١51ص ۳

 .[ورخأ لِ هل اباصُم ىَرَع ْنَم  :لاَق دي للا لوُسَر نع ؛و دوعسم نبا ثيدحل (60)
 :ايابهت يش وذم با قا واس اننا :زئاسجلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور

 ةقوُس نب دمحم نع مهضعب یورو ...بيرغ ثيدح اذه :لاقو ١779 ١(« ثيدحلا

 باب :زئانجلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاورو .هعفري ملو ًافوقوم هلثم دانسإلا اذهب

 .رظن اهيف ثيداحأ بابلا يفو 1٠ ١(. ۲) ثيدحلا ا ياما نم ين اا
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 هيفو ءاهكرت بذهملا حرش يف راتحا هنأل رفاكلاب رفاكلا فنصملا لمهأو «هانركذ امل

 .كددع صقن الو كيلع هللا فلحأ :هل لوقيف ىرعملا ُمالسإ ّيحُر اذإ رظن

 هلبق نكل عابتالل ُهَدْعَبَو ءعامجإلاب َسْوَمْلا لبق ِهْيَلَع ُءاَكَبْلا ُروْجحيَو
 .عوسمم هدعبو :دماح وبأ خيشلا لاقو ؛هوركم هدعب :غابصلا نبا لاقو *""”ىلوأ

 وهو يأ ُحْوَمْلاَو ءهالبجاو هافهكاو مهرقك يأ لِئاَمَس ديدغتب بذنلا ٌمُرْحَيَ
 بوشلا فشك يأ ءهوُحَنَو ِهِردَّص برص ٌعَرَجْلاَو ءءايشألا هذهب توّصلا عفر
 ع يهنلل دخلا برضو

ITنا ع ا م  
 ٌماّسنلا َعّمتْجاف ي للا لوُسَر لآ نم تيم تام :َلاَق ؛هنظ ةريره يبأ ثيدحل @ (855)

 ع اي نعد ] :4 وللا ُلوُسَر لاق .نهْدرْطيو هاهي رمح ماف هلع نيک
 باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور .[ًبْيرف َدهَمْلاَو «ْباّصُم بْلَقلاَو «ةَعِاَد َنْيَمْلا نإ

 حيحص ثيدحلاو ١. 5ص ٤ ج :تيلاىلع ءاكبلا يف ةصخرلا باب :زئانجلا

 هو فلك نمو ضي لو داما

 لو هللا لوُسَر عم الحد :لاق ؛هذ سنأ ثيدحلف ؛(ىلوأ هلبق نكل) :هلوق امأ ©

 لو هللا ُلوُسَر دحام - ُمالّسلا ِهْيََع َمِيِهارْإل ار تاکو - نيقلا فيس يبا ىَلَع

 ْتَلْعَحَف -هبسفنب دوج مِيِهاَرْبإَو - كلذ َدَْب يلع اند من همسر ُب ميهار

 َلوُسَر اي تنو :ه# فرع نب ِنَمْحراَدبَع ُهَل لاقف .نافرذن علي هللا لوُسَر انْيَع
 مدت َّنْيَمْلا نإ ] :َلاَمْف ىَرْحَأب اَهَمَبتأ م [ةَمْحَر اهنإ وفرع نبا ا ] :َلاَقَف لا

 .[توُنوُرَحَمْل ميِهاَرْنِإ اي كارب اَنِإَو ءار يضرب اَم الإ لوقت الو فرحي بلاو
 كارب انإ ] ك يلا لوق باب :زئانجلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 .(۱۳۰۳) ثيدحلا :[ َنوُنوُرْحَمَل
 برص ْنَم اني سيل ] :َلاَق لي يبا نع ؛هفض دوعسم نب هللادبع ثيدحل @ (479)

 :حيحصلا يف يراعبلا هاور .[ ٍةيِِهاَحْلا ىَرْعدب اَعَدَو «َبوُيجلا ّقَشَو ءَدوُدَحْلا

 ام بابو «(۱۲۹۷) ثيدحلا :دودخلا برض نم انم سيل باب : زئانجلا باتك

 06 4 ثيدحلا :ليولا نم ىهني

 ْنِم يأ يف عبرا ] :لاق ؛هفض (يرعشألا كلام وبأ) ديبع نب ثراحلا ثيدحلو (9
 ؛باَسنألا يف ُنْمّطلاَو ؛باّسْحألا يِ ٌرْسَقْلا :نُهَوكرت ال يمال رئأ

>> 



 ff راجا باک

 E E تيما نيد ءاَضقب ُرَداَُي :ٌةَروُشَم ُلِئاَسَم هِذَه :تْلق

 يأ - ةَقلَعم Ns ا ] تيد مكاحلاو نابح نبا ححص دقو «هسفن كاکف

 هرکی «تاريخلل ًاليجعت هتيصو ذيفنتو 4١ "7 ُهْنَع ىَّضُقُي ىتَح ِهِنْيَدِب - ةسوبحم

 ةداهشلا ينمتو ؛هيف صسلل «ِنيو ة ةف الإ .هنع يهنلل یب َلَرَن رضْل َتْوَمْلا ينم

 e طيف 12 اع لو :سابع نبا لاق :*'7تابوبحما نم

 .* 19 توملا ال مالسإلا ىلع ةافولا ىنمت امنإ :هريغ لاقو “"[ ُمالّسلاَو

 ضايع يضاقلا لقنو ؛ةليضف وهف ًالكرت هكر ت نإف هب رمألل يادا نسير
 «*""يوادتلا ىلع ردق اذإ كالهلا نم فئاخملا يف رظن هيفو هبوجو مدع ىلع عامجإلا

E ل CO E E داوم E 

 مري ماقت ءاهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا ] :لاقو [ ةحاينلاو ؛موجنلاب عاقستسإلاو

 :حيحصلا يف ملسم هاور .[ وبرج ْنِم ٌغْرِوَو هناَرطق نِي لار اًهيَلَعَو ةا
 .(974/59) ثيدحلا :ةحاينلا يف ديدشتلا باب :زئاتملا باتك

 ِهْيَلَع ناك ام ةَقْلعُم نيول سَ ] لاق كي للا َلوُسَر نأ ؛هض ةريره يبأ نع (77)

 .(7080) ثيدحلا :ةزانجلا ىلع ةالصلا يف لصف :ناسحإلا يف نابح نبا هاور .[ٌنْيَد

 ٍنِمْؤُمْلا سقت ] :هظفلو (40/5714) ثيداحلا :عريبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

Eنيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه » 

 لَو ت ا ىم ال ] :ةلو لا لور لا للت ةر یا ثیدحل )۸1٤(

 َنسْؤُمْلا ديزت ال ُهنإَو هع ُهَلَمَع َمَطَفنِإ مكدحأ تام اذإ هنإ انآ نأ لبق نِ هب رْعْدَي

 :لاقو :(1710) ثيدحلا :زئانجلا باتك :نئسلا يف يتهيبلا هاور .[رْي الإ هرم

 وملا يمت ةيهارك باب :ءاعدلاو ركذلا باتك يف معن .حيحصلا يف ملسم هاور

 .(۲۹۸۲/۱۳) ثيدحلا

 ا ) صنلا )٠١١(: ةيآلا :فسوي ةروس : :نايبلا عماج يف يريطلا هاور (855)

 .759ص ٩ ج :نآرقلا سيح كم

 :يِواَدَعلا س يف يعرشلا م :ثَحْبَم (۸۷)

 : رسل و ذك 0 0

>> 



 رئاتجلا باك

 ىلع نوكي نأ ناسنإلا يف لصألاف [ + / راطفنالا ] «َكَلَدَعَف َكاَرَسَف كفل يذلا

 يف هتايلوؤسمت مايقلل هب ةطشانلا لاحلا يهو «لادتعالاو ءارتسالا يف هقلخ ةعيبط

 لمحت نم ةيعرشلا فيلاكتلاب مايقلا يأ «تابرقلا دصقتو تاعاطلاب مايقلاب «ةايحلا

 نسم رذحلاو تابودنملو تابرقلا بلط يف ةدايزلاو تامرحملا كرتو تابجارلا
 .ي هدنع لوبقلاو هللا نارضرب هيف عمطي ام لمعلا نم رايتخاو «تاهوركلا

 نسحأ يه لاب اهئادأ وأ هماهم نع هقوعي وأ هرجضي ام ناسنإلا ىلع أرط اذإو
 «ميوقتلا نسح يف ةلدتعملا ةيوسلا هلاح نيبو هنيب لوحي وأ ؛لمكألا متألا هجولا ىلعو

 نأل .اهنيح يف هيلع ةئراطلا لاحلا بسحب يحازلا وأ روفلا ىلع ةحلاعملا يضتقي هنإف

 ىلع هللا رطف امل ؛هجلاعيل رظنو ركف ىلإ هيف ناسنإلا جاتحي ال امم نوكي دق ئراطلا

 ام هنمو .اذكهو شطعلاو عوجلا عفدي ام لثم «ةزيرغلاب ناويحلاو ناسنإلا هتفرعم
 «لادتعالا نم هجرخت دق ضرارع نم ندبلا يف ثدحي ام عفدك رظنلاو ركفلاىلإ جاتحي

 لاح نع اهجرخي يأ «رارقتسالاو دوهعملا نع اهجرخي ام سفنلا ف ثدحي وأ
 .ةحباعملا جاتحي ضرم نيعونلا الكو .فوخلا لاوزو نانئمطالا

 فعضو ٍةَّدش دعب نيلو ةّدِح دعب نوكس روتفلاو ؛ُمَقَّسلاو روتفلا وه ضرملاو
 هتاعوج عابشإ يف ناسنإلا ةرطفل يعيبطلا طاشنلا نع نوكسلاب ؛انه دارملاو ورق دعب

 ؛عابتالاو ةدابعلاب نيدتلاو هيف زحعلا روعش عابشإ يف وأ ءبرشملا وأ لكأملا نم

 .هنم ةبولطملا اهتارورضو هتايحل ةيوسلا لاحلا ىلع هماهم. مايقلا نع ناسنإلا فعضيف
 نيليو «ةدح دعب ناسنإلا طاشنب نكس يذلا يسفنلا لماعلا ىلع ابلاغ روتفلا قلطيو

 ٌراََنلاَو ليلا َنوُحّبَسُي9 :ىلاعت لاق ؛لساكتلاو لومنلاب رهظي ام وهو «ةدش دعب هب

 روتفلاف .ةدايعلا يف مهطاشن نع نرئكسي ال يأ [ ١-50 ؟/ءايينألا ] نورتي ال

 وأ نيل «ةدح وأ نوكسب هلعف ىلإ ليملاو عابتالا ىلإ عفادلا يف اهتابلقتو سفنلل لاوحأ

 تغللا سيباقم مجعم :يف (مقس) ةدامو (روئف) ةدامر (ضرم) ةدام رظني ] .ةوق وأ فعض ؛ةدش
 صقخملا ضرملا تتار .[ نآرقلا بيرغ يف تادرفملا :حاحصلا راتخم :طيحملا سوماقلا بيترت

 .ندبلاب
 نم مأ ِمَقَّس نم فعضلاو نيللاو نوكسلا له «روتفلا يف ناسنإلا لاح رظنتو

 هلخاد ف يرطفلا روعشلا عفادب ةيفطاعلا اهتاقفدت قلق سفنلا تاجلخ بارطضا

 تابلطتم وأ قلقلاو ةريحلا نوجش سفنلا يف يتأتف «هتحاعم يف يركفلا لماعلا ريثأتو
 جاشحي امم «ةركفلا ىوهو ةرطقلا ىوه ءءاوهألا عارصف «فوخلا زفاوحو نامألا

>> 



 رئاجلا باك

 ضارمأ ةجلاعم يتأنو .بولقلا ضارمأ نم هلك اذهو «ليملا نزاوت ىلإ هيف ناسنإلا

 هركف ناسنإلا بلقيف دل دّمَحُم يبلا هب ءاح ام قفو اهئراب ىلإ عوجرلاب بولقلا
 مويلابو هلل اب ناميإلا ساسأ ىلع ىوقتلا عفادب لمعلا ةدارإ ىلإ هلصوي ام «هدقتعمو

 لماعلا ةحلاعمف .ردصلا نم جرحلا عفري اميلستو ءاباستحاو انامإ اعبتم هلعجيو «رحآلا

 كاردإب اهب ناميإلا ةيوقت يأ «تاعانق ىلإ راكفألا ليرحت ةقيرطب يتأت يضرملا يسفنلا

 .ريدتلاو ركفتلاو ؛ةساردلاو ملعتلاو ءرظنلاو ثحبلا قيرط نع لجو رع هلل اب ةلصلا
 انب سِلْحِإ ] :مههوقب ةباحصلل مسا ٌةالّصلا هيلع هرارقإ مومع يف ةجلاعملا لحدتو

 .[ ةَعاَس نمو
 نم مسجلا يف أرطي ام يأ ءثحبلا عوضوم وهو (مقسلا) نادبألا ضارمأ امأ

 لصوت امو ءابطألا ملع ىلإ هكاردإ يف عجري هبلاغ يف هنإف «ندبلا ىلع وأ ضراوع

 جات امن وهو .ةربخلاو ةسرامملاب هتحاعم لبس كاردإو ةبرجتلاب هتفرعم ىلإ نوثحابلا

 يف ثدحي ام عفدي هب ملعلاو ؛مهرظنو ءابطألا نم ةياردلاو صاصتخالا لهأ ركف ىلإ
 نع هحرخي امم ندبلا يف ثدحي امو .هللا نذإي كلذو ءلادتعالا نع هجرحأ امم ندبلا

 ام ىلإ وأ ةسوبي وأ ةبوطر ىلإ امإ امهنم لكو «ةدورب وأ ةرارح ىلإ امإ وه لادتعالا

 جراح نم عقي دق عفدلاو .هدضب امهنم دحاولا مواقي ام بلاغو .امهنم بكري

 .امهرسعأ وهو هلخاد نم عقي دقو ندبلا
 تاعبتلاب مايقلا ىلع هنيعي امب ةحصلا ظفح ىلإ يوادتلا يف ناسنإلا فدهيو

 ٌنآرقلا َراَشَأ ةحصلا ظفح ىلإو «طاشنو ةيلاع ةءافكب اهتايلوؤسم لمحتو ةيعرشلا

 4رحأ ماب نم ةَدِعَف رفَس ىَلَع وأ ًاضيرُم مكن ناک نمف :ىلاعت هلوفب ٌميركلا

 E اذإف ؛:ةحصلا ترقيم بصنلا ةنظم رفسلا نأ كلذو ع 144 / ةرقبلا]

 هلل او ةحصلل اظفحو دسجلا ىلع ٌءاقبإ رطفلا رفاسملل هللا صخرأف «دادزا مايصلا

 نإ ْمُكَسْفنَأ اوت الو :ىلاعت هلوق يف ءاج يذؤملا نع ءامتحالا كلذكو .ملعأ

 / ءاسنلا ] ياران ِهيِلطُت فوق ًاملظَو انارذُع َكِلَذ لعب سو ءاميِجر مكب ناك هلا
 فلاخي ام اذهو «درابلا ءاملا لامعتسا فوح دنع مميتلا زاوج ءاملعلا قا و ۹

 مهارق ارفعضي نأب «ىرخألا نايدألا تادقتعم ف فشقتلاو بهرتلا نيد هب مالسإلا

 .ةوقلاو ةدشلا ىلع ثحي مالسإلا دجنف «ةيحورلا ةيحانلا مهيف ىوقت ىتح ةيمسجلا

 قىسعملا اذه يف ءاحو ؛كلذ ىلإ ام وأ ريقاقعلا وأ ةحارحلاب يوادتلا لصحي كلذك مث

 [191 /ةرقبل] ةد ا ىذا هب أ :ىلاعت هلوقو ؛ىذألا ةلازإ لصألا نأ

>> 



 رئاتجلا باك

 ىذألا غارفتسال مرحلا هنم عنم يذلا سأرلا قلح زاوج ىلإ ريشت باطخلا ةلالدف

 ظفحي اع تاسنإلل ريح هنأ بطلا ف لصألاو .سأرلا يف نقتحملا راخبلا نم لصاحلا

 ءافش يوادتلا يف نأل «مقسلاو روتفلا نم هجلاعي وأ ءىذألا نم هيمحيو هل ةحصلا
 .لادتعالا لاح ىلإ ةيمسجلا ناسنإلا لاح عجري هلل | نذإب

 :ءاوذلا بلو ي واَدتلا ىلع سانلا تح ©

 ىِيْمِعْطُي يِذْلاَو «نيدهيرهف ينقل يذلا :ةاككا ميهاربإ ناسل نع ىلاعت لاق

 ىلإ سانلا جاتحا قلخلا دعبف [ ۷۸-۸ / ءارعشلا ] نيش رهف تضم اذِإَو «نيقيسيو
 نم مهل تبنأو «لسرلاو ءايبنألا ممل ثعبف «هتعاط قئارطو هتدابع لع 5 ةفرعم

 نويعلا مهل رجفو راهنألا مهل ىرحأو «نولكأيف هب نوشيعي ام ضرألا شاشح

 ام لواستيل بولطم ناسنإلا كولسف يعيبطلا اهلكشب ةجاحلا تلصح اذإو .نوبرشيل

 ئراط ضراع ضرملاو .ثئابخلا نم هيلع مرح ام بنجتيو تابيطلا نم هل هللا هرخس
 رثأ ءافتقا يأ عابتالاب هؤافشف «هئادتها ةيلمع بارطضا ءارج نم ناسنإلا ىلع

 يف هللا لعج دقق «هئرارطو مسجلا للع وهو مقس نم هضرم ناك اذإو ؛لوسرلا
 تابيطلا نم هل لحأ امي ناسنإلل هماعطإ هللا لعجف .هللا نذإي ءافشلل ًاليبس يوادتلا

 مرحو ءاودلا نم هل لحأ امي ضيرملا ناسنإلل هءافش لعجو ؛ثئابخلا هيلع مرحو

 ٌءاد هللا لزنأ ام ] :لاقف اريح بطلا يف نأ كل ا لوسر نيبو (مسلا يأ) ثيبخلا

 .[ عافش هل لزنأ الإ

 [ اوراد ] :مالَّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع لاقف «يوادتلا ىلع سانلا عراشلا ثح دقلو

 ين ٌجَرَح العا :ٌدِلَف يبا ولاي ُبارْعألا تذهش :لاق ؛كيرش نبا ةماسأ نع

 ضرما نم لإ َّجَرَحْلا هللا حصو !وللا داع ] :مُهَل َلاَقَم ؟اَذَك يف جرح الع اك

 ع ع ر ف کی و ا لاعب
 ُهَعَم عضو الإ ٌءاَد حضي مل ُهئاَحْبُس هللا نإ اوشا داع ءاوَواَدَت ] لاَ ؟ىَوادكت ال

 امم وهو «هيلإ عراشلا درا ناال امرآل ءاودلا بط ناك الر .[ ُمَرَهْلا ال .ٌءافرش

 : هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع .ملعلا بلطو رظنلاو ثحبلا ىلإ هيف جاتحي
 ينو [ ُهَلِهَج ْنَم ُهَلِهَحَو ُهَمِلَع نم ُهَمِلَع (ماَِس وأو ءار هَل لَن الإ َءاد هللا لر ام ]
 نسهارلا ل ؛دحأ لك هملعي ال ام ةيودألا نم نأ ىلإ ةراشإ باطخلا ةلالد

 .نوصصختم هيفو ًابعشتمو ًاعساو ءاودلا ملع راص

 موهفم ضقاني الو هللا ىلع لكوتلا عم ىفانتي ال يوادتلا نأ ىلع عراشلا ةو
>> 



 زئانجلا باك

 یادت ةيوذأ تي ارأ :ةلَو هللا لوسر لس هنأ كلذ ءردقلا هعوضوم سيل لب «ردقلا

Eِرَدَق ْنِم يه ]  
 لوُسْر اي 0 ا

 َءيش ناک ْوَل نف ممت ] :َلاَقَف ؟مُهَل يقرتسأف نأ يلا مهبلإ غرست رفح دلو نإ هلا

 .[ ُنِيعْلا ُهَقَبَسَل َردقلا َقباَس

 لامعألا نم يهف «ناسنإلا اهب هللا فلك يلا لاعفألا نم ءافشلا دصقب يوادتلاو
 شطعلا عندو «لكألاب عوجلا عفدك .ةيعرشلا ماكحألاب ملسملا اهب ديقتي نأ بجي يلا

 هللا ءاضقب ناسنإلا ىلع عقي ضرملا نأل ؛ةجيتنلا يف فرافلا عم ءءاوترالاو برشلاب

 ءادلا ءاود باصأ اذإف «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ءافشلاو ءءاردلا هل هللا لعجو
 ءانتساب .باستحالاو ريصلا يف هللا ىلع هرجأ هبصي مل اذإو هللا نذإب ضيرملا ئرب
 هيف ناسنإلا لاحف ءايعيبط ةحصلا صقن مرهلاو «هل ءاود ال هنأل «توملا يأ «مرملا

 .توملا نم برقي
 هللا لوسر لاق ا و و ا ل

 .[ مارب اوراد الو اووادتف ءار ءا لکل لَو ياوذلاو الا لزا هللا نإ 4

 نبا نعو .[ مكي رح انني مكان لمح ملل د :ًاعوفرم ةملس مأ نعو
 يبأ نعو .[ ْمُكْيلَع مرح امو ْمُكَءاَفِس َلَمْحَِل نكي مل هللا أ ] :افوقوم درعسم
 ةمدقتملا صوصنلا ةلالد نمو .(ثْيبعْلا ءاودلا نع كي هللا ْلوُسَر ىَهن) :لاق ةريره
 وأ ثيبخلاب يوادتلا مرحيو ءالالح ناك ام ءاودلا يف لصألا نأ فلكملل حضني

 .مارحلا

 ر هي ينلا نأ سنأ نع ؛رذعل مرحلا وأ مارح اب يوادتلا عراشلا صحر دقلو

 صخرو امهب تناك ةكحل ريرحلا سبل يف ماوعلا نب ريبزلاو فرع نب نمحرلادبعل
 «ىركشلا لوصح دعب يوادتلا دصقب لبإلا لاوبأ نم اوبرشي نأ ىضرملا بارعألل

 تَمْظَعَو ةا ايوا دق نإ :اولاقف لي يبنلا اوتآ تبرع نم اطهر نأ ] :كلذ

 اويرشيف «لبإلا يحارب اوفَحْلَي نأ يللا ُلوُسَر ْمُهَرَمأَف نراس تسهر ءاتوطب
 .[ثيدحلا ...اًهِاَوْبأَو اهنا نم اوُبِرَسَم لبإلا يارب وقلم ءاهلاربأو ابال ن

 نأ عراشلا نم فلكملل نذإ اهب لصحيف «رذعل ماكحألا نم عرش ام ةصحرلاو

 ةنرتقم يهو «بحاولا لعفلا كرت وأ عونمملا لعفلاب مايقلا يب ةميزعلا فالح لعفي

 ثحب فو .قالطإلاوأ ماودلا ىلع تسيلو ءهنيح يف رذعلا اهبحوتسا يلا لاس اب

>> 



 رئاتجلا باك £4۸

 .“'"“هنع يهنلل ءاودلا لوانت ىلع يأ هْيَلَع ُةُهاَرْكإ هركي
 ع ام مع

 ةالّصلا ِهْيَلَع هنأل ,هِهْجَو ٌليبقت .هئاقدصأك يأ مِهوُحنَو ِتيمْلا لهأل ُروُجَيَو
 سبأ ولو هللا َلّْسَر قيدصلا لبو هوم دعب نوُعْطَم نب نامثع لَ ُمالَّسلاَ

 Ns و
 :هدئاوز نم حاكنلا لئاوأ يف ةضورلا ت فنصملا لاقو ( بح دسي :ينايورلا لاق لب

 .كلذب هديق امك حلاصلا تيما هجو أيبقتب سأب ال

 صح ذإ ةصخرلا موهفم هيف ققحتي ام تاساحنلاو ثئابخلا نم مرح اب يوادتلا

 امهو بهذلاو ريرحلاب يوادتلاو ؛ةساحب وهو لوبلاب يوادتلاب فلكملل عراشلا
 يف ةرورضلاب سيل هب فلكملل عراشلا صخري ام نأ ظحالير .لاجرلا ىلع ناعونمم

 :ىلاعت هلوقل كالملا فرح وهو رطضملا رذعلاب ةقلعتم ةصخرلا نأل كاللا ققحت لاح

 امأ [ 140 / ماسنألاو 17 /ةرقبلا ] ولع مل الَف داع لَو غاب ريغ عطا سنو
 ىلإ يدؤي ام ةيواز نم رمظنتو ءرارطضالا ريغ ىرخأ لاح وهف ءاعطق كالهلا ققحت

 يأ «تاحابملا نم اهريغ لمشي لب ؛ةصخرلاب ًاصاخن سيل اذهو ءهيلإ لصويو مارحلا
 امن (ًاعرش مارح مارحلا ىلإ لصوي ام) ةدعاق لصأ ىلع هيف عراشلا مكح كاردإ موقي

 هثحبل لاحب الو هقفلا لوصأ تاعوضوم نم اذهو ؛لعفلا عون فلكملا ىلع بحوي

 .ةعاطلا يف ةدايرلاو ةدابعلل ندبلاو مسجلا ةيوفت دصقب «يوادتلا بدني :ُتلُق .انه

 .ملعأ هللاو

 ىلع ْمكاَضْرَم اوُهِرْكَت ال ] :ي هللا ُلوُسَر لاق :لاق ؛ُيِنهحْلا راع ن ةَبْقُع نع (87)
 باتك :عماسملا يف يذمزلا هاور .[ مهيسر ْمُهْمِعْطُي للا دف بارلار ماَعطلا

 ثيدح اذه :لاقو )۲١٤١(« ثيدحلا :مكاضرم اوهركت ال :ءاح ام باب :بطلا

 لاق )۳٤٤٤(« ثيدحلا :بطلا باتك :نئسلا يف هحام نباو .بيرغ نسح

 .نسح هدانسإ :دئاوزلا يف يريصربلا

 يهو ْنَع فك تيم وهو نوُعَْم نب َناَمْثُع ىلع لحد لي بلا ا ؛اهنع
 هاور .(يتنحو ىَّلَع لست ع ولا تیر یت بلع بو هلم هيلع بکا م
 )٦۸١١(. ثيدحلا :زئانحلا باتك :ىزبكلا ننسلا يف يقهيبلا

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هجرحأف ؛ هللا لرسَرإ هنفط ركب وبأ ليبقت اَمأ @

 .(۱۲ ۲٤و ۱۲۶۱) ثيدحلا :تيملا لع لوخدلا باب : زانا

 هللا يضر ةشئاع ثيدح نمف ؛نوُعْلطُم نب ٌناَمْئْعِل هيي هللا لوسر ليبقت امأ © (8474)



 44 زئانجلا باك

 ىَمنُمالَّسلاَو هللا بلع هنأل ءاَهرْيََو ةالصلإ ِِتوَمِب مالغإلاب ساب الو
 رهو ةوركم هنإف يأ ةيِلِاَجْلا يغَن فالخب "هيف تام يذلا موبلا يف ّيِشاَنلا

 .ةرئامو ةرخخاغم ركذب ءادنلا

 اذك ةروع هنأل قَرْوَعْلا ِرْيَغ ن ٍةَجاَحْلا رق الإ هدب نم ُلِساَعْلا ري لو
 «ةرورضل لإ اضيأ ٍنيِعُمْلا رظن هركيو ءرظنلا مكُح سلا مكحو «ريجعتلا حراش هللع

 هنأل مسي ءاملا َدِقف وأ ءاّرهت لّسغ ولو ًاقورع هنوكل يأ مي هلع َرَدَعَت ْنَمَو
 .ةباننلا لسغك هنع مميتلا بانف نيعلا ةلازإل ال ؛لسغ

 اذِإَو ءامهريغك نارهاط امهنأل ءةَهاَرَك الب َتْيَمْلا ْضْئاَحْلاَو ْبنُجْلا ُلَسْغَيَو

 «توملاب عطقنا دق امهيلع ناك يذلا لسغلا نأل ءطَقَف ادحاو الغ التسع اتام

 فرکذ ًارْيَخ یر ناف "جام نبا هاور امك هب رمألل ءًانيِمأ ليساغلا كيلو

 "تولا ئواسم نع فكلاب رمألا تبث هنأل هُرْكِذ َمُرَح ٌةَرْيَغ وأ هيلع محي

 تام يذلا مولا ىف ّيشاَحنْلا ىن ي هللا َلوُسَر نأ ؛ههظ ةريره يبأ ثيدحل © (407)
 :حيحصلا يف يرامبلا هاور .(اعيرأ َربَكَو مهب فص ىَلَصْمْلا ىلإ جرح ؛ن
 .(١؟85) ثيدحلا :زئانجلا باتك

 ا ُدْيَر ةَياَّرلا ذأ 7 يي يبنلا لاق :لاق ؛هَذ كلام نب سنأ نعو @

 هللا لوُسَر ْيْيع إو [ بما ةَحاور ن هلل ادب حا مث بما رفح اَمذَحأ
 يف يراحبلا هاور .[ هَل حف هرم رع ْنِم ديلا ن ُدِلاَح اهدا م ] امرت هي
 )۱۲٤١(. ثيدحلا :حيحصلا

 .[تونوُمْأَمْلا مكارم لسعيِل ] :قدَل | لوسر لاق :لاق ؛رمع نب هللادبع نع ثيدحلا )۸۷١(

 ثييدحلا :تيملا لسغ يف ءاح ام باب :زئانجلا باتك :نئسسلا يف هجام نبا هاور

 هيفو .ةنعنعلاب هاور دقو ءسلدُم وهو ةّيِقَب هدانسإ يق :دئاوزلا يف لاق )١571(

 .ةمئألا هب نعط دقو ديبع نب رشبم

 َنِساَحَم اوركذا ] :ي هللا ْلوُسَر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع @ (8077)
 .(4500) ثيدحلا :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ ٌمِهيِواََسَم ْنَع اوفو مُكاَنْوَم
 ثييدح اذه :لاتو )٠١١5(. ثيدحلا :زئانجلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو

>> 



t0زئادجلا باك ٠ 

 يغبني الف «هتعدب نع رجزلل هركذيف اهل ًارهظم ًاعدتبم ناك نأب يأ ةَحَلْصَمِل الإ

 ءاوتلال لسيميو مدلا ناروثل هحولا ُدَوْسَي دقف هركت يلا تامالعلا نم اعيش ركذي نأ

 .هسصع

 ًاعطق غ رفأ ؛لسغلا يف يأ ءناَتجْوُز ْوَأ .ةحرد يف يأ «ناّوحأ َعّراتت ْوَلَو

 .هثراو هنأل هزيهحت يف يأ يالا هيرب قحا ُرِفاَكْلاَو «عارنلل

 هيف ٌةالاَغُمْلاَو «هتایحک مارحف لحرلل امأ «ةأرملل يأ ٌنفْصَعُمْلا نقلا هرکی

 .ىلبلا ىلإ هلام نأل ِديِدَجْلا َّنِم ىلا ٌلوُسْغَمْلاَو .هنع يهنلل

 بحسم ٌطونَحْلاَو «غلابلا هبشأف ٌرْكَد هنأل وباَوْنِب هنيِفْكَت يف غلاك يبصلاَو

 :ليقو ؛هتوسك تبحو نإو سلفملل بيطلا بجي ال امك «بحاوب سيلو يأ
 الإ َةَراَمَجْلا ُلِمْحَي لَو ءألوق هاكح نم مهنمو نفكلاك ةداعلا نايرحج «ُبجاَو

 .لمحلا نع نفعضي ءاسنلا نأل یا تناك ناو َلاَجّرلا

 )̂ ”(YT 2 . سم6 مق ةه د مصرع سا شق و
 ءامهوخنو ٍةَراَرِغ وأ ةفق يف اهلمحك يأ ءةيرزم ِةَعْيَه ىَلَع اَهْلْمَح ُمُرْحَي

 .هوْحَنَو حول ىلع لمحت لب يأ ءاهْطوفُس اهم ُفاَحَي ةه

 .ثيدحلا ركنم كلا سن أ نب نارمع هدانسإ يف نأل .هإ .بيرغ

 مكر مكي 7 : هل ا لور لاق :تلاق ؛ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل وأ ©

 يف يذمزلا هاور .[ ُهوُهَدَف ْمُكيِحاَص تام اَذِإَو .يِلْهَأل ْكْرْيَح انأو ءدِلْهَأ
 وب هاورو .حيحص بیرغ نسح ثيدح اذه :لاقر «(۳۸۹۰) ثيدحلا :عماجلا

 )٤۸۹۹( ثيدحلا :ىتومل بس نع يهنلا يف باب :بدألا باتك :ننسلا يف دواد

 .[ هيف اوُعَقَت ال ُهوُعَدَف ْمُكُِحاَص تام اَذِإ ] :ظفلب ًالسرم
 يكد :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛نمحرلادبع نب روصنم مأ ثيدحل وأ @

 يئاسنلا هاور .[ريب الإ ْمُكاكلَم أوركذت آل ] :َلاََف | ءوُسب َكِلاَه لَ بلا دنع

 .01ص ؛ ج :ريخي الإ ىكلهلا ركذ نع يهنلا باب :نئسلا يف

 يهو رار هَدِحاَو ٍرْسكْلاب ةراَرعلاَو ءصوخلا ني حتت عرق هك ؛ م ةفقلا ۸۷۳)

 .صقن هيف يذلا ٌراَرِغْلا َءيشلار هلق وب دارو ُناّصَقنلا ٌةَراَرِغْلاَو نبا ن



 ۵1£ رئاتجلا باعك

 هيف امل ريرسلا ىلع ةبقلاك شْعنلا وهو يأ «ٍتوُباتك اَهُرتْسَي اَم ةأرَمْلِإ بديو
 باهذلا امأ “"*يساتلل ءاّهنِم عوُجرلا يف بوكرلا هركي الو ةنايصلا نم

 عابتاب ساب لَو «ناكملا دعبك رذعل الإ بوكر لا هركيو «فلس امك لضفأ يشملاف

 ابأ يراوي نأ ًايلع رمأ ُمالَّسلاَو ُةآلّصلا هيلع هنأل «رفاكلا هبيرق َةَراَنَج ِمِلْسُمْلا

 .ينايورلل فالح ًاضيأ هرکی الو ")و واد وب هاور امك بلاط

 .حصألا ىلع هربق ةرايز مرح ال :ٌعرف

 هارر امك اهدنع توصلا عفر اوهرك ةباحصلا نأل ةَراََجْلا يف طغللا ُةَرْكْيَو

 "ع جإلاب ربقلا ىلإ ةرمحب يف اهيدي نيب رَبي يأ راتب اهو *"”يقهيبلا
 .لؤافتلا كلذ يف ىنعملاو

 .اضيأ نفدلا لاح ةرمحب ربقلا دنع ٌنوكي نأ ُهركيو عرف
 ءاو 7 ساس 1 م مرر عت ها 0

 2 4 0 ت ص 2 و و 5 7

 دصقب «ةدحاو ةالص يأ ؛عيِمَجْلا ىلع ىلِص ءاش ناف «بحاولاىلإ الصوت ؛ةالصلاو

 (ةقيقح رفاك ىلع ةالص هيف سيل هنأل هيلع ص رصيَمل 9 أَو ٌلْضْفَألا َوُهَو نيلَسمل 1 هلا

 سرب يأ ءحاَدْحُدلا نبا ىلَع لي هللا ُلِوُسَر یلص ] :َلاَق ؛ةَرُمَس نب رباج ثيدحل (4075)

 هاور .[ ُهفلخ ىن ةع نحو هب صقوتي لعق كرف لحرق :َلاَق «يرُع
 :ةزانجلا نم فارصنالا دنع بوكر لا باب :زئانجلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا

 :رئانجلا باتك يف كلذك وهو .حيحصلا يف ملسم هاور :لاقو ((5367) ثيدحلا

 .(555/45) ثيدحلا :فرصنا اذإ ةزانجلا ىلع يلصملا بوكر باب

 .(810) مقرلا ين مدقت (8075)
 رثألا :زئانجلا يف توصلا عفر ةيهارك باب :زئانجلا باتك:يقهيبللىربكلا ننسلا يف )۸۷١(

 عفر ُدوُهَرْكَي ل هللا لوُسَر ُباَحْصُأ ناك :لاق دابع نسب سيق نع :(۷۲۸۳)
 .(ركذلا َدْنِعَو لاَِقْلاَدنِعَو رئاتحْلا دنع ترصلا

 .[ ران الو توصي ةَرامجلا عب ال ] :لاق هلك يلا نع ؛ه5 ةريره يبأ ثيدحل (۸۷۷)

 .(7185) ثيدحلا :رائب تيل عبتي ال باب :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور



to 

 هَل ْرِفْغا ّمُهْللا :لوقَيو .امِلْسُم ناك نإ ِهْيَلَع ٌةالّصلا ايوان ٍدِحاَرَف ٍدِحاَو ىَلَع ْوَأ

 .ةرورضلل ةينلا يف هددرت يف رذعيو يأ امِلسُم ناَك نإ
 .هريغب ديهشلا طلتخا اذإ كلذك مكحلا :ٌعْرَف

 .رافكلاو نيملسملا رباقم نيب نونفدي :ٌّعّرَف

 مذهب ت ام ولف ,هبيفكت كت َلْبَق ُةَرْكَتو لسع ُمُدَقَت ةالصلا ةحِصِل طَرَتْشُيَو

 "و دت لع لص غو جاف ءرثب يف عقو نأك يأ ءووخَتَو

 ءاَمهيِف ٍبَهْذَمْلا ىَلَع ِْبَقْلا الَو ٍةَرِضاَحْلا ٍةَراتَجْلا ىَلَع َمُدَقَتَي ال نأ ٌطَرتْسُيَو

 :مامإلا لاق ءهباب يف هيلع مومأملا مدقت يف ام كل مدقت دقو «مامإلا ةلزنم اه ًاليزنت

 «همدقت *رقيتي ىتح اعوبتم امامإ تسيل اهنأل «ىلوأ انه زيوجتلا لاقي نأ دعبي الو

 هْيَلَع ٌةالُملا زوُجتَو «ةحاحلل اهيف ُلَمَتُحُي كلذ نإف ؛ةبئاغلا نع ةرضاحلاب زرتحاو

 بابحتسالاب هريغو دماح وبأ خيشلا حّرص لب «ةهارك ريغ نم يأ لجسم يف

 هضراعي امو :نابح نبا لاق «ملسم هجرخأ امك هيحأو ءاضيب نب ليهس يف «عابتالل

 4080 طاب
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 هيلع ّيْلُص اَذِإ إو "هَل َرِفَغ دَقَف ] ظفل يفو مكاحلا هححص «[ َّبَحْوُأ دف

 .نيعتي :(۳) ةححسنلا يف (#)
 صاقو يبأ نب ِدْعس ارمي نأ ترم ةشياع ذأ ؛ريبرلا نب هللادْبَع نب داّمَع نع (۸۷۸)

 الا سن ام عرس امو :تَلاَقف الع كلذ سالا ركنا هيلع يصمت دحلسملا يف
 يف ملسم هاور .(دحْسَمْلا يِف الإ ءاّضيَبلا نب ليس ىَلَع لب هللا ُلوُسَر ىَلَص ام
 .(4۷۳/۹۹) ثيدحلا :دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا باب :زئانجلا باتك :حيحصلا

 ثيدحلا :ةزانحلا ىلع ةالصلا يف لصف :نابح نبا حيحص بيئرتب ناسحإلا ينو

To)0 ,("١ههمو  

 . من ءاز مال ْمُهَرَح ؛اَهِيَلَع سالا َلاَقَتف ءةراتج ىلع ىَلَص اَذإ ؛ةَرْيبُه نب كلام نع (۸۷۹)

 يذمرلا هاور .[بحأ دف يفوفص هتل هلع یلص م ] كي هلا | ُلوُسَر لاق :َلاَق
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 for زياتجلا باتك

 ام ءالؤه نأ مولعمو ؛ةعامج روبق ىلع ىلص عي هنأل ,ىَلَص لمي ْمَل نم ٌرْصَحَف
 بحتست ال يأ «حيجملا ىلع ديب ال ىّلَص ْنَمَو هيلع ةالصلا دعب الإ اونفد
 ىّلص ولف ءاهريغ فالخب اهيف ٌلْفَتيي ال ةزانجلا نأل ءادرفنم ىلص نإو «ةداعإلا
 رحت :ثلاثلاو ءاهريغك بحتسي :يناشلاو «مامإلل يوق لامتحا هيفو ءتّححص
 .ينايورلا هاكح

 .اضرف :ليقو الفن ةيناثلا عقت عرف

 راظتتاب سأب الو «يلولا ريغ دحأ راظننال الو يأ َنيَلَصُم ٍةداَِل رحت الو
 ليت ولو «هتمارك كلتف هنفد ىلإ ردوب هيلع ّيْلص اذإف ءاهريغت فخبي مل نإ اهيلو
 .دعبي مل مهترثك لحأل ريحأتلاب

 لك ىلع جاو ٌةلّصلا 1 :ي هلوقل قالّصلاَو للملا يف ِهرْيَعَك هيسفن ٌلئاَقَو
 الإ بابلا يف ام حصأ وه :يقهيبلا لاق «[ َرئاََكْلا َلِمَع انو ارحاف وأ ناک ارب ملم
 أ يضاخ ام موثاملاو ءسِئاَغ الصم مقإلا ىو وأو لاسر هيف نأ

 :تيملل ٌةَعاَفّشلاَو ةزانجلا ىلع ةالصلا يف ءاج ام باب :زئانحللا باتك :عماجلا يف
 )۷۷/١۳١۶١« ثيدحلا :زئانجلا باتك :كردتسملا يت مكاحلاو .(١٠؟8) ثيدحلا

 اذه :لاقو « ةن الإ راح ىَلَع َنْيِِلْسمْلا نم هال فوفص فص ام ] :هظفلو
 حيحص ثيدح اذه :لاق مث «[ ل ريغ الإ ] :يبوبحلا ظفل يف ةيلع نبا ثيدح ظفللا

 .ملسم طرش ىلع :هلوقب يهذلا هقفاوو .هاجرخي لو ؛ملسم طرش ىلع
 سار ر لک فل ًوُلص] :لاق هَ ا لوسر نأ «ةريره يب أ نع لوحكم نع © ۰ (

 باب :زئانجلا باتك :ىربكلا ننسلا ي يقهيبلا هاور .[رجافَو ر لك ّعَم ًاوُدِهاَحَو
 ىلع لاق ؛لاقو .(551)ثيدحلا :اهلتقل لحتسم ريغ هسفن لنق نم ىلع ةالصلا
 :لاق مث تاق هر نمو «ةريره يبأ نب ْعَمْسَي مل لرْحْكَم :(يطقرادلا مامإلا)

 تيواحأ هللا لإ هلال لاق نمی ةالّصلاو ٍرِحاَفَو رب لک ىلع ةالّصلا يف يور دق
 انش وش تارڪ ماسلا اذه ن يو امس« هم أ
 هركذ امك الاسر هيب نأ ال الإ ؛ننسلا بانك يف دوا وبأ جرا دقو هريره يبأ
 )۲٠۳۳(. ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور :تلق .هإ .هللا همحر يِبْطقراَدلا
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tرئاجلا باك ٤ 

 .رصعلاب رهظلا يف ىدتقا ول امك رضي ال امهنين فالتحا نأل َراَج ؛سْكَع

 نأ بحتسي هنإف «ديهشلا قح يف الإ تق «عابتالل لسنا ةربَقَمْلا يف ْنْفدلاَو

 ؛هيواتف يف يطانحلا لاق ءاندنع ًالوقنم هرأ مل نإو "هيف ثيدحلل لعق ثيح نفدي

 ءزوجي هنإ :هيواتف يف لاق هنأ لافقلا نع لقن مث «هشبن زوجيال نفد ولو :تلقن اهنمو
 نم اهتيم لقن يف ةأرمال نذأ هنأ ىور ام جتحاو «هوركم ءادتبا تيبلا يف نفدلاو

 .ةشحولا نم اهيف امل اهب ُتِيبَمْلا ُةَرْكُيَو «"اهموق نفادمىلإ ردب

 ْلَب عدلا اَذَهِل سيف يلع ىّلصُي هنأ اأ .هب جتحي ال عطقنم وه لب :تْلَق @
 ةف لق ْنمىَلَع ةالّصلا يف ذي محم انيس هللا لور ْنَع هن لي مَ هلأ
 هيلع الملا يف سالا ٍلْعف ْنَع تكسر يلع ًةالّصلا َرُه كرة اًمنإو .صقاشَمب

 يل ملسم هاورو «يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف (1۹۳۳) ثيدحلا يث ءاج ام وهو
 :VAN .۷ر ثيدحلا :هسفن لتاقلا ىلع ةالصلا كرت باب :زئانحلا باتك :حيحصلا

 . لع لَصُم ملف «صقاَشَمب ُهَسْفَن لق لحرب كي يبنلا ټا: لاق ةرم نب رباج نع
 ف امن يي هنأ يلظنَحْلا َمِيِهاَرْبإ نب َقاَحْسإ ْنَع انْيوُرَو :هللا همحر يقهيبلا نع ®

 .بكرا امك اوتر الف هيلع ةالّصلا كرب سالا َرْذَحُيب ؛َكِلَذ

(AAI)ىلإ أودري نأ دحأ ىلتقب َرمأ لي يبا أو ) ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج ثيدح  

 :رئاسحلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور .(ةَميِوُمْلا ىلإ ارق دَ اوناکر ؛مهعراصم

 .حيحص ةدانسإو ۷4۹ص ٤ ج :ديهشلا نندي نيأ باب

 نع يقهيبلا ةياور يفف ءاًهَجْوَر هلل ادْبَع تلمح هل ادع نب رباج م نأ نأ فورعملا © (۸۸۲)

 ىدا میا ارشد ىَلتقل لح دخأ مرت اک ار :لاق هلل ادبع نب رباج

 (مِهِيحاَضَم يف ىلع ونقلت ان أ مک راپ رت ١ لوسَر نإ :قيولل | ل وسر يوان

 ننسلا يف .(وُرف مق يف مهد نياي يِلاَحَو يبأ يأ تلمح ادن
 .(71074) ثيدحلا :ضرأ ىلإ ضرأ نم ىتوملا لقن هرك نم باب :ىربكلا

 هنفد لبق لقني نأ سأب الف ءاحيحص ضرغلا ناك اذإف ءرظن هيفف «ءادهشلا ريغ امأ ©

 ديز نب ةماسأو صاقو يبأ نب دعس لمح دقف ؛اهيف ضبق يلا ضرألا ريغ ىلإ
 يهو فرسب ننفدي نأ رمع نبا ىصوأو ؛ةنيدملا ىلإ قيقعلا نم امهنع هللا يضر

 .اهيف ضبق يلا ضرألا ريغ
 نب دعس تام :تلاق ؛سيق نب دواد ما نعف «صاقو يبأ نب دعس ثيدح امأ ©
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 بحتسي ام رهظ اعرف رتسأ هنأل اجر ناک نو بوب ِرْيقْلا رس ُبَدنُبَو
 مّلَسَو هيلع هللا ىّلَص هللا لوس ةي ىَلعو هلا مشب :لوشب ۵آر «هؤافإ

 .لام ةعاضإ اهنأل ؛هركي لب يأ ةَدَحَم لَو يش هح شرفي الو عامل
 «هرکی الف يأ قور وأ ةن ٍضْرَ يف الإ «عامجإلاب توبات يف ُهنْفَد ُهَرْكُيَو

 مزج اذك لاملا سأر نم توباتلا نوكي مث ةلاحلا هذه لثم يف الإ هب هتيصو دفنت الو

 ىلع لمي نأب ىصوأ اذإ هنأ :لافقلا ىواتف يف تيأرو ؛يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هب
 كلذ لك نإ ؛ةداسوو شارف هسأر تحت عضويو ؛توبات يف لعجيو ؛ةناَمِع هسأر

 ًايلع ادع ام ءافلخلا نأل دال ُنْفَدلا «ةهارك ريغ نم ُنوُجيَو ,ثلثلا نم ربتعي
 ٍةَهاَرَك َتْقَوو کاملا هححص امك ب ُهلعف دقو اليل ًاوئِفُذ ةمطافو ةشئاعو

 لوح هير :تلاق .(ةنيدملا نع لايمأ ةرشع و دعب) نعل هڪ سافر يأ
 عوف «ُناَوْرَم َراذ رحت ْنِم َدحْسَمْلا هب لذا يي ينأى تح لارا قاع ىلع
 .(ماَمإلا ةالّصِ ويَلَع َنْيْلَصَو يلع ُماَمإلا ىَلَصُف ِرَحْحْل ءانقب ب فلك بلا توب دنع
 )۷١۷۲(. رثألا :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور

 يب نب ُدْعَس لِيُح ذق) :لاق يرهزلا نع ؛امهنع هلل ا يضر ديز نب ةماسأ امأ ©
 ر مُهَع هللا يضر بر نب ةَماَسأ َلوُحَو قتلا ىلإ يملا ني هظ صار
 :لاق هنکلو «۳۹ ۰ص ۲ ج :ريبكلا حرشلاو غملا يف ةمادق نبا هاور (وضْرجْلا
 .(۷1۷۳) رثألا :هاسنتبأ امك يقهيبلل ىربكلا ننسلا يقر .ديز نب ديعس

 .ةيدوألا نم لويسلا هفرحت ام هلصأو «ةنيدملا نم بيرق ناكم :يضرُحعْلاو
 .۳۹۰ص ۲ ج :يفملا يف هللا همحر يسدقملا ةمادق نبا هاورف ءرمع نبا رْثأ امأ ©

 ملي ] :لا رق تيما لذ اإ ناك لف يلا نأ ؛امهدع هللا يضر رمع نبا نع (187

 ءاعدلا يف باب :زئانملا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ هللا لوُسَر وس ىَلَعَو هلا
 :زئاضجلا باتك :عماسملا يف يذمرتلاو )۳۲٠۳(. ثيدحلا :هربق يف عضو اذإ تيملل
 نسح ثيدح اذه :لاقو )٠١55(.: ثيدحلا :ربقلا تيملا لحدأ اذإ لوقي ام باب

 : ًاضيأ رمع نبا نع افوقوم يورو .هحولا اذه نم بيرغ
 لاق يکڈلاب ترص عقرب ناك ًالْحَر نأ) ؛امهنع هلل ۱ يضر هلل ادبع نب رباج نع )۸۸٤(
 «َتاَمْف :َلاَق [ هار ةف 7: هللا لور َلاَقف ؛وِيْرَص نِي ضف اَذَه نأ وَ لر
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 زباجلا باك 4

 اراهن نفدلاو يأ ُلَضْفَ 35 0ي رحتلا ىلع لومحم كلذ نع يهنلا يف رماع

 .لضفأ ةهاركلا تاقوأ ريغ يف نفدلا اذكو «عامتجالل رسيأ هنأل ؛ًاليل هنم لضفأ

 .مهزئانج اورهظي ال نأ ةمذلا لهأ ىلع ذحؤي :ٌعْرَف

 نيطتلاب سأبالو ؛هنع يهنلل ِهْيَلَع ٌةَباَِكْلاَو ؛ةانبْلاَو ربل صييمخت ُةَرْكُيَو

 نمو ؛سانلا ىلع قييضتلا نم هيف امل مله ِةلبَسُم ٍةَرَبَقَم يف يب لَو "هيلع صن

 يل ارمله ] :لوقب رهو بي 4 هللا لور اد اتا ورق يف ارا لَ یر
 :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(رْكّذلاب ُهَنوَص عري ناك يلا لحل َوُه اًذإَف [ْمُكِحاَص
 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «(38/177) ثيدحلاو (91/141) ثيدحلا

 هيفو ءرذ يبأ نع هل ةياور يهو «لضعم دانسإب دهاش هلو ءهاجرخي مو «ملسم طرش

 ُهَمَمَو لرل كلذ نفذ رباقَملا يف ل يبنلا اذإف دليل تا تحّرعف) :رذ وبأ لاق
 .مكاحلا لاق امك ره :لاقو يهذلا هقفاوو .(ُحاَبْصِمْلا

 لسن نإ ( اناني يي لا ُلوُسَر ناک مساَعاَس تال :لوقب نها رباع نب ةع نع )۸۸٥

 مئاق موب َنْيِحَو ١ عفر ىح ةغزاب سلا غلطت نج انام نهي رق نأ نهن

 5 هاور .(برغَتىتَح بورغْلِل سمشلا يص َنْيِحَو ؛سْمشلا لمَ ىح ةريهظلا
 نئسلا يف يقهيبلا هاورو .(8537/597) ثيدحلا :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف

 :لاق .هيف دازو :لاق «ةدايز هيفو ءرخآ دانسإب هاكحو )۷۰٠۱۳( ثيدحلا :ىربكلا

 للاب ركب وپ نِي دم مَع :َلاَق ؟ للاب ندي :ةيقعل تلق

 نو يلع دعقي نأو ُرْبَمْلا صّصَحُي نأ ل هللا ٌلوُسَر یھت) :لاق ؛هتلظ رباح نع © (17)

 .(470/45) ثيدحلا :زئانحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(هْيَلَع

 بتي نار نوبل صّصحن انأ الب يبنلا ىه ] :ظفلب يذمرلا ةياور ينو (©

 ام باب :زئانجلا باتك :حيحصلا عماجلا ين [ أَطْرن نأ ءاَهْيَلَع ىب نأو ِهاَهْبََع

 نسح ثيدح اذه :لاقو :(غ١٠ه7) ثيدحلا :روبقلا صيصخت ةيهارك يف ءاج

 .(ُربقلا طي نأ ساب ّآل) :يعفاشلا لاقو :يذمزلا ىسيع وبأ لاق مث .حيحص
 ءانبلا يف باب :زئانجلا باتك :نئسلا يف :[ ِهْيَلَع داري وأ ] دواد يبأل ةياور نر ®

 .(نأو) فرح ددسم ثيدح نم يلع يفخ :لاقو «(۳۲۲۹) ثيدحلا ؛ربقلا ىلع



 عهاب رئاتجلا باك
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 بتاكف ؛ةنجلا ةبرث اهنأ لوألا بتكلا يف دجن انأ َركْذَو ايرج الام اًهِبِف سقوف
m~ «ا ار  rل ي م رس 6 ت  

 ٍداَسْجَأل الإ ةنجلا ةبرت فرغأ آل ينأ :ِهْيلِإ بتكف ؛كلذ يف باطلا َّنْب َرَمْع

 ُهاَطْعَأ صاَعْلا نب ورع نأ رص خيرات يف رکذ مکحلادْبع نبا نف تفاّرَقلا كلذ

 نسبا نع اهيف يب ام مدهب ءاتفإلا لقن دقو «لاق امك وأ ْمُهاَنوَمِل اًهْلَعْجاَف ؛َنْيبمْوُمل

 مل نإف ؛هِكْلُم يف ُءانبلا ناك نإف :يعفاشلا لاق ؛امهريغو َِنَمْرَتلا ريهظلاو يزيمجلا

 .ًاراتخم نكي مل ًاروظحم نكي

 هنإف درواملا ءاملاب جرحو ,"*9عابتإلل ام رب هلا شرب نأ بدو

 ٍهِسأَر ةنعو ىح ِهْبَلَع ْعَضوُيَو ءقرلخلاب ىلطُي نأ ًاضيأ هركيو «لام ةعاضإ
 رولا ةَراَيِزَو 0 عابتإلل يضرم يف براقألا ُعْسَجَو ةَبَشَح ْوَأ ٌرَجَح

 حرش يف نيسح يضاقلا هلاق ؛اهترايزل ءوضولا بحتسيو “ع امجإلاب ءلاَجّرلِل
 .عورفلا

 غب
 ر م8 5 < 53 ر ر ر

 | يِقنا ] امل لاَ هَل يص ىَلَع يكل ةرْماب رم لي هنأل ,ءاَسفلِ ُرْكَتو

 ق َّحْطَس هنأ يي يبنلا نع انغلب كلذكو نقلا حسو :لاق ؛كط يعفاشلا ريخل (۸۸۷)

 نع دمحم نب ميهاربإ انربخأو ؛ةضْوَرلا ىصَح نم ىّصَح ِهْيَلَع عضو ُهنبا َمِيِهاَرْيإ

 ٍهِيَلَع عضوو هيلا َمِيِهاَرِإ رْبَق ىلع سَر كي يبنلا ّنأ) !هيبأ نع دمحم نب رفعج
 ههر يعفاشلل مألا باتك .هإ .ٍحْطَسُم رب ىلع الإ تبعت ال ٌاَبِصَحْلاَو (ًءاَبْصَحْلا

 .۲۷۳ص ١ ج :ربقلا تيملا لاحدإ يف فالخلا باب :هللا

 «يأ َرَْق اهب مّلعَنَأ ] :َلاَكو ةرحص نوعضم نب نامت سأَر دنع ٌعّضَو كلي ىبنلا نال (۸۸۸)
 ثيدحلا :رئانجلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ يله نب تام نم نإ نفح

(YY 

 رفعنا نا يف ير تنذاتسا ] :ي هللا وسر َلاَق :لاق ؛هلظ ةريره يبأ ثيدحل )۸۸٩(

 اًهنإَف روبل ورور ؛يل نواف اَهَرْبَف روا ذأ يف هذاا يل ناب ْمَلَف ؛يمأل

 :روبقلا ةرايز باب :زئانجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور [ َتْرَمْلا ُمُكَرْكَذَن

 :رئاشللا باتك یف لاق امك وهو ؛حیحصلا یف ملسم هاور :لاقو «(۷۲۹۳) ثيدحلا

 )4۷٦/۱۰٥(. ثيدحلا



 زئاتجلا بانك ۸

 اذكو «ةرايزلا نع اههني مل هنأ ةلالدلا هجو «هيلع قفتم ثيدحلا «*"'[يربصاو

 ثيدحلا :ةأرملل لحرلا لوق باب :رئانجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور © )۸۹٠(

 يكب ةأرئاب ب بلا رم :هظفلو )1١87( ثيدحلا :روبقلا ةرايز بابو (1155)
 .(457/14) ثيدحلا حلا يا مو .[ يربْصاَو هلا يقتا] ا

 ْمَرْعُي ْمَلَو رئاَتحْلا عاَبتا ٍنَع انين ] :تلاق :اهنع هللا يضر ةّيِطَع م كيدحلو ©

 )۳۸/١٤(. ثيدحلا :رئانجلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ اَنْيْلَع

 .[ رولا تاراوَر هللا َنَعَل ] :لاق كي هللا َلوُسَر نأ ؛ةريره يبأ ثيدح امأ ©
 1 )۷٠٠٠(. ثيدحلا :ننسلا يف يقهيبلا هاور

 ٍتاراَوَر قي للا ُلوُسَر َنَمْل ] :لاق «هيبأ نع ناسح نب نمر لادبع ثيدحو ©
 )۷١١١(. ثيدحلا :ندسلا يف يقهيبلا هاور .[ روبقلا
 تاَدِجْنمْلاَو روق و ٍتاَرِئاَز لي هللا ُلوُسَر َنَعْل ] :لاق سابع نبا ثيدحو ۵

 )۷۳١۷(. ثيدحلا :ننسلا يف يقهيبلا هاور [ ّجْرْسلاَو ٌدِجاّسَملا اَهّيَلَع

 يبأ ثيدح نم مدقت امكو ءاهترايزب ّنُهَل نذإلا ءاج مث مالسإلا ءدب ا ناك (©

 هللا يضر ةَشِياَع نأ :ةَكْيَلُم نب هلل ادبع ثيدح هدضعيو .هريغو هيض ةريره

 E وأ دم يزل ما :اه تلم باقا نم موب تا تا ءاهنع

 ملا ُلوُسَر ناك سَ :اَهَل تلقف .ركي يبأ نب نخاع يا ري بق ْنِم :تلاق
 rS :تلق ؟ رولا رايز نع ىّ لک

 :[ اهوروزف ] مومع يف نفوخد يف درو ام باب :زئانحلا باتك :ىربكلا نئسلا يف

 ؛يرصبلا يِذوُعلا رْيَمَن نب ملص نب ماَطْسَب هب درفت :لاقو )۷۳١۸(. ثيدحلا
 لاقو تا ى فاس نزل ةركذو «دواد وبأو «يلجعلاو ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو

 رلني .ةرصبلا خويش نم روهشم :راربلا لاقو .سأب هب سيل ثيدحلا حلاص :دحأ

 ١(. 5) مقرلا :ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت نم هتمجرت

 لو للا َلوُسر دأب كلام نب سنأ ثيدحو .مدقت دقو ةيطع مأ ثيدح هدضعيو (©

 امل ةيرقت كلذ يير :هللا همحر يقهيبلا لاق .مدقت دقو يک رب دنع أراب رم

 مَا ثيدح احيرص كلذ يف يور ام ّحّصأ نأ الإ ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع هانبور

 رباقملا ىلإ جورخلاو زئاشجلا عابتا نع هرس ولف ءرابخألا نم هقفاوي امو ةّيِطَع

 يل درو ام باب :ىربكلا نئسلا :(قيفوتلا هلل ابو نهد! أرب بأ ناك «روبقلا ةرايزو

 .454ص ه ج :بابلا رخآ [ اَهوُروُرَف] هلوق مومع يف نطوخد



 94£ رئاتجلا باك

 «“يذمرلا هححص امك ّنُهنَعَل ي هنأل مرح :ليقَو ؛ثيدحلا اذهب اه لدتسا

 نزح ديدجتل تناك نإ :ليقو «ينايورلا هححصو ةنتفلا تنمأ اذإ يأ حاب :ليقو

 ةعامجلا روضحك ىهتشت ال ًازوجع نوكت نأ وأ ءالف رابتعالل وأ ءمّرُخ هوحنو

 ربقلو ًاعطق ةبحتسم وك هللا لوسر ا «نسح وهو دجاسملا يف

 أرقَيَو "ع ابتالل رئال مليو (*"”عطق ةزئاج ءادهشلاو نيحلاصلاو ءايلوألا

 .ةكربلاو ةمحرلا هَل ىَجْرُي رضاحلاك تيملا نوكيو «ةباجإلا ءاجر اهبقع يأ وُعْدَيَو

 هنفد ريخأت هلقن يف نأل نخآ دب اب ىلإ ؛هنفد لبق يأ ٍسْيَمْلا ٌلَقن ٌمُرْحَيَو

 ركب :لیقو هتيصو ذشت مل هلقنب یصو أولو «هوجو نم هتمرح كته هضيرعتو

 وأ ٍةَسِوَمْلا وأ َةْكَم برقي نوي نأ اا « نع هللا يضر ةشئاع نع يکځ

 :زئاجلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمزلا هاور ؛هلذ ةريره يبأ نع ثيدحلا مدقت (891)

 ثيدح اذه :لاقو ؛(55١٠) ثيدحلا :ءاسنلل روبقلا ةرايز ةيهارك يف ءاج ام باب

e 
 زاوجلاب مكحلاو ؛نيحلاصلاو ءايلوألا روبق ةرايز يف انه عطقلا اذه اذال يردأ ال :ْتْلَق (145)

 ىلع زاوجلاب عطقلاف هي دمحم انديس لوسرلا ربقل ةرايزلا امأ ؛ةهاركلا هجو ىلع

 .ةلاحم ال مئاق بابحتسالا هجو

 ٌرياَقَملا اولد اذ مهمل ل هللا لوس ناك: لاق هيبأ نع ةديرب نب ناميلس ثيدحل (۸۹۳)

 ا يشمل َنيِنيْؤُمْلا َنِم رايذلا لأ ْمُكِيَلَع مالَسلا) :لوقي مهيا َناَكَ

 ناك نسا عع ارو E هللا لامن «نوُفِحَأل مكب هللا

 )4908/١١4(. ثيدحلا :اهلهأل ءاعدلاو روبقلا لوعخد دنع لاقي ام باب :زئانجلا

 )۷۳١۳(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 :لاق «يِضْبُسب ركب يبأ نب ٍنَمْحرلدبَع يفوت :لاق ءةَكيلُم يبأ نب هلل ادبع ثيدح وه )٤ ۸٩(

 ركب يبأ نب ٍنَمْ ربع رْبَق نأ ةَشِئاَع تدق ام .اًهنف نق كَم ىلإ َلوْحَ

 هاور .ملترز ان شيع ْوَلَو .تلم ثي الإ تند ام كارخ ولر :تلاقو

 روصنم نع : يقهيبلا 5 .علدعم) كلا :زئانحلا باتك :عماجلا يف يذمزنلا

 لمحف ةشبحلا يداوب يف ؛اهنع هللا يضر ةشئاعل خأ تام :تلاق ؛همأ نع ةيفص نبا

 الإ ييف يف يير وأ يِسْفَن يف ُدحأ ام ] :تلاقف ءاهيزعن اهانيتأف «هناكم نم

<< 



 زئاجلا باتك 3

 بىجوي مل نإ رهاظ اذهو ءاهلضفل اهيلإ لقني هنإف يأ هيلع صن سولقملا تيب

 کمر وو ا دكر ا ق ا لر للا

 اغإو ءالف الإو «هتيصو ذيفنت مزل ًاضيأ ةروكذملا نكامألا ٍدحأ ىلإ هتوم دلب نم هلقنب

 .لامتحاو رظن هيفو ءالف هدعب امأ «نفدلا لبق ذفنت

 لإ تيما ةمرح كته نم هيف امل ٌماَرَح ِهِرْيَغَو لقنلل هيفَد دغ ُهْشْنَتَو م ا ف 52
 مام ف هو دبع اركز ك ردا بجار ا ,لْسْغ الب َنِفُذ نأب :ٍةَروُرَصِل

 يحلا رحال ِنْيَبوُْصْغَم برت وأ «ضْرَأ يف وأ «عطقتلاب وأ “لاب تيما ريغتي

 .فنصملل رظن هيفو «ريرحلا بوث اذكو ؛ةاعارملاب لوا

 ؛يناشلا ىلإ مهضعب ردابو «هتيب يف وأ ةربقملا يف هتفد يف ةئرولا عزانت ول :ًعرف

 يف نأل ؛ُلاَمْلا لق ولو شب هنإف ربقلا يف يعي ؛ُلاَم هيف َعَقَو ْوَأ «هلقن نيقابللف
 لالا يطا انهةلاسملا دلا نحاس دب و اع ا دقو هل ةعاضإ هكر

 .نوُرصَع يبأ نبا هعبتو «هبحاص

 مراكملا وبأ لاق ٌمّصألا ىَلَع جرو فوج قش ورع َلاَم تيما علب ول :ٌعرَف
 حرش يف لاق «حصألا ىلع قشي الف هتميق وأ هلثم ةثرولا نمضي نأ الإ :ّةّدُعلا يف

 لام علب ولو «ليصفت ريغ نم ّقّشلا قالطإ :روهشملاو ؛ةبيرغ ةلاقملا هذهو :بذهملا
 ق

 .جرخي ال هنأ حصألاف ؛تامو هسفن

 اذإ ادع و دنع ابرج فردا فلس امك حاز قلقا ريغ نفد وأ

 راسلا نفكلا ضرغ نأل ٌّصألا يف نيفْكَتلِل ال «شبني الف ريغت نإف «تيملا ريغتي مل
 «بوحولا عماجب لسغ الب نفد اذإ امك ُهَلٌشِبْنُي :يناثلاو «بارتلاب لصح دقو

 قلع اذإ اميفو ؛ةوادن وأ ليس اهيف نوفدملا ضرألا قحل اذإ ًاضيأ شبنيو :تْلُق

 ىشأ تدلو نإو «ةقلط قلاط تنأف ًاركذ تدلو نإ :لاق ول امك ةفص ىلع قالطلا

 .(07/111) رثألا :ىربكلا ننسلا يف :[ ِهِناَككَم يف نفد ناک هنآ تو ينأ

 ,شبنلاب )١(: ةححسنلا يف (#+)



 25 رئادجلا بانك

 هحجر امك هلاخب ملعلا لبق َنْفُدَو هلاح فرعي ال اتم تدلوف ,نيتقلط قلاط تنأف

 .هباب يف ةضورلا يف

 E د ل ا ا ما

 «تيبطل لا هَل َنوُلَأْسَي ٌةَعاَس ِهرْبَق دنع هيف َدْعَب ٌةَعاَمج فق

 حالّصلا نبایکحو «يبصلا نقلي الو ءاضيأ هنفد دلع هنيقلت ب 5 دو کک

 ءايبنألا نع يطانحلا لمس .لوَألا ٌراتخملا :لاقو َُدْعَيَوُأ بارثلا ةَلاَهإ ! لبق نيه

E 

 سسیو

lyنوبساحي مهنإ :تلقن هيواتف نمو ؛باحأف ؟ةمايقلا موي  

 :لاق ءرانلا ىلإ مهب ٌرَمْوُي مث اولمع ام َنوُفَمَعُي رافكلا كلذك :لاقو «مهلامعأب

 ىرت الأ ؛ «ملسملا ىلع امك نيكل نم هلمع بتكي ْنَم هب ٌَلُكُو رفاكلا نأ حيحصلاو

 دنع رافكلا مه ءالؤهن “ره َءاَرَو باك يتوأ ْنَم امَوإ» :ىلاعت هلوق ىلإ

 نم امأو ءأحلصم انمؤم ناك هيمي هباتك يتوآ نم امأو «حيحصلا وهو ءاملعلا رثكأ

 .ًارحاف ًاقساف ناك هلامشب هباتك يتوأ

 2 و وو رد هاو

لا هؤابرقأ اذكو يأ« ؛مُهَلْيلوْمُهَمْوَي مهب مام هبت هلْه ناريجلو
 دعابأ

ذب بطوحخ رخآ دلب يف ُتْيَمْلا ناكولو «هيف صن
 يف ْمُهْيَلَع حليو «هلهأ ناريج كل

 ىلع ةناعإ هنأل ُمَلْعأ هللاَو «تاحئادلل تنهن مرحي «*""ابابحتسا يأ ءلکألا

 رهو «ءيش هيف لقني ملف هيلع سانلا عمجو ًاماعط تيما لهأ حالصإ امأو «ةيصعملا

 :َلاَق تسلا نفد نِي غرف اإ لي بلا ناك :لاق ؛هنض نافع نب نامثع ثيدحل (845)

 :ىربكلا ننسلا يف ءاور اب ةا إن تا رر كيتي دنا
 ٠ / قاقشنالا ۸۹ ٤ .(۷۱۹۳) ثيدحلا

e2 يبنلا لاق لح نهال  

 باب :ننسلا يف دوادوبأ هاور [هُهَلَعْشَي ام ْمُهَءاَح دق هن ءاماَعَط رفح لهل أوُعص 8

 :زئاشملا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )۳٠۳١۲(. ثيدحلا :تيملا لهأل 0

 مهلا لأ صضعب ناك دقو . .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «(498) ثيدحلا

5 

 .يعفاشلا لوق وهو .ةبيصملا نع ْمِهِلْغْشِل ٌءَْش تيما لهأ ىلإ ةر نأ حب
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 ىرهتلا كم ارو
 کتو ورمل الا ہنر

 لاما َنِم حري ال مسا عْرشلا يِفَو ؛ةراّهطلا :ليقَر املا ةع يه :ةاكرلا

 ةا كرلا ارتآوط :ىلاعت لوق عاَمْحإلا لق اًهِبوُحُو يف ُلْصَألاَو هَل رهط

 .ةضيفتسملا ةريهَشلا ٌةئسلاَو "اهر

 ناَوْيَحْلا ٍةاَكْز باب

 هجرخأ دقو ؛سنأل هيتك يذلا هه قيدصلا ركب يبأ باتكب ءادتقا اهب ادب

 .ًاقّرفم هلوطب يراخبلا

 ليلد امأ .ْمَنْغْلاَو ,ةيلهألا يأ َُقَبْلاَو لبإلا يهو :معنْلا يف ُهنِم بجت اَمنإ

 هليلدف اهادع اًّمع بوحولا ءافتنا امأو «هل ٌدهاش عامجإلاف اهيف ةاكزلا بوجو

 :لب هلرقل «قيقرلاو لْيحْلا آل ةدرفملا ليخلا روكذو ريمحلاو لاغبلا يف ٌعامجإلا
 تناك اذإ ام دري الو "هيلع قفتم [ةقَدَص ِهِسْرَف لَو هِدْبَع يف ململ ىَلَع سيل

 «ةميقلا يف ال نيعلا يف بجي اميف مالكلا نأل ؛ةراجتلل ريمحلاو لاغبلاو ليخلا

 علت ىح لبإلا يف َءيش لَو ءامعن ضخمتت مل اهنأل اَِظَو منع نم لوما

 . امهريغو ۸۳ و 47 / ةرقبلا (۸۹۸)

 :ةقدص هدبع يف ملسملا ىلع سيل باب :ةاكر لا باتك' :حيحصلا يف يراعبلا هاور (893)

 ظفقللاو (48؟/8) ثيدحلا :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1474) ثيدحلا
 9 .هل

 نيا



 4۳ ناَويحْلا اکر باب :ةاكزلا باک

 ايش ثالث ًةَرشَع سْمَحَو «ناتاش رش يِفَو */"' ”ًةاَش اًهيِفف اسمح

 نوبل نب َنيِئالَثَو تيمَو ءٍضاَحَم تب َنيِرشِعَو سْمَحو ایش را َنيرْشِعَو
 ىدخإو نوبل انب َنيِْبَسَو تِيمو ةَعدَج َنينِسَو ىدخإَو ةقج نعَبزأَو تو
 َنيِعَرَأ لك يف من نو ي تات ثل َنيرشعو ىدْخإ ٍةَئاَمَو ناتق َنيِعْستَر

 هحجرخأ هلوطب كلذ يف سنأ ث ثيدحل 1*0“ ق اج َنيِبْسَح لکو نوب نشب

 ىلع هازحأ نوبل نب اهدب جرحأ ول فج َنْيَبْرأَو تيمو) :هلوقو “”يراحبلا

 هازجأ نوبل ينب وأ نيتقح ةعذحجلا لدب جرحأ ول اذكو ءةضورلا دئاوز نم حصألا

 نأ هاضتقم هرخآ ىلإ (نوُبَل تب نيرا لك يف ّمُن) :هلوقو ءاضيأ امهيف حصألا ىلع

 ب ةملك نإلو «نيرشعو ىدحإو ةئاملا دعب اميف نوكي امنإ كلذب باسحلا ةماقتسا

 .رشع سِي ةدايزب ريغتي بحاولا لب «كلذك سيلو «ةيدعبلاو يحارتلا يف ةحيرص

 امل باَكْلا اَذَه هل بنك ؛ ركب ابا نأ تح ًاسنأ ّنأ بلڪ سنأ نب َةَماَمُت نع (400)

 ضرَف يِتْلا ٍةقَدَّصلا ةَضِيِرَف و ورله :ميِحّرلا ِنَمْحّرلا هللا ملسب) :نيَرْحَبْا ىلإ هجو

 نيلم نم اهل نمف وسر اهب هللا رمأ يلاو ؛َنْيِمِلْسُمْلا ىلع لي هللا ٌلوُسَر

 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (ِطْعُي الف اًهَقوق لس ْنَمَو ءاًهِطْعيْلد اًهِهْحَو ىَلَع
 وحنلا ىلع لالدتسالا يضتقي امك وهو )٤ ٠٠ ١( ثيدحلا :منغلا ةاكز باب :ةاكرلا

 :يتآلا

 نأال اب قم ايف نس بلا نبأ الإ هعم نكي ْمَل نمو : :باتكلا يف (#)
 . اش اًهِيِفَف لبإلا ّنِم اسمح ْتْفَلَ اذ اير َءاَشي

 اهنوُد امه لبإلا نم َنيرشعو يبدأ لف :رطغي الق اهقوف لكس ْنَمَو) :باتكلا ف (#)
 ليتان يسم ىلإ نيرشعو أسم اسفل إف اش يسم لك ني ولا نب

 اذإف : لمحا ةقورط ةَ اهيفف نيتس لإ نيعرأو نس تقلب اذا 7

 انيس يعي - تفلب اذإف .ةعّذدج اهيفف َنيعبسو سمن ىلإ نيتسو ةدحاو تغلب

 نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ تغلب اذإف .نوبل انب اهيفف نيعست ىلإ - نيعبسو

 َنيعبرأ لك يفق ةئامو نيرشع تاز اذإف .لمجلا اتقورط ناتق اهيفف ةئامو

 . (ةقج نيسم لك ياو «نوبل تدب
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 يأ ًاضحام نوكت نأ امه نآ اهمأ نأل ؛كلذب تيم ةن اهل ضاَحَمْلا تشبو

 ناس نوبل .ًالماح نكت مل نإو لمحلل اهمأ لوبق تقو لحد يأ ؛ًالماح
 مل نإو نبل اهل ريصيو ًايناث عضرت نأ اهمأل ناح يأ ءنبل تاذ اهمأ نأل كلذب تيس

 نأو اهيلع لمحُيو بكرت نأ تقحتسا اهنأل كلذب تيم ,ْثَآلٌَةَقِحْلاَو .عضرت

 مدقم عذجت اهنأل ؛كلذب تيم «ٌعْبْرَأ ٌةَعْلَجْلاَو .ىج ركذلل لاقيو لحفلا اهقرطي

 وهو طقست ال اهنانسأ نأل :ليقو ءاهنانسأ لماكتل :ليقو ءاهطقست يأ اهنانسأ

 .لسنلاو ٌردلا ثيح نم ِنْممُحْلا ةياهن وهو «ةاكزلا نانسأ رخآ اذهو «بيرغ

 :ليقو قنس اَهَل نأَص ٌةَعَدَج «نيرشعو سمح نود اميف يأ ةبحاولا قاشلار

 رهشأةعبس ىلإ رهشأ ةتسل ع ذحت نْيباَش نيب دلوتملا نأ :ثلاث هحو ينو رشا ٌةتيم

 نود ام ءازجإ مدع هحوو هس :لیقو ناس اهل رغ یوا تبادل نسر نیو

 ْحَصأْلاَو «ةاش مسا هيلع قلطني ام انه يزجي :لاق نم َدَعْبَأَو ءمامجإلا نسا نيذه

 :6 هلوقل دلا منغ بلاغ نعي َالَو ,زعملاو نأضلا نيب يأ ءاَّمُّهنيب ٌريَخُم هنأ

 ىنندأ نم جرخي نأ هلف ءًاعيمج امهيلع عقي ةاشلا مسأو «"'[ واش سمح لك يِفَز

 ريخت ايوتسا نإف ةرافكلاك بلاغلا نيعتي :يناثلاو ءدلبلا يف نيدوحوملا نيعونلا

 دلبلا منغ ريغ نم زوجي هنأ :عبارلاو «يكزملا لبإلا بحاص منغ عون نيعتي :ثلاثلاو
0 2 1 5 

 ذاَش ؛اليلد يوق وهو :بذهملا حرش يف لاق «بهذملا هنأ :ةمتتلا يف معزو ءاقلطم

 (*0 ىغا وأ ِةَمْيِقْلا يف اهلثم تناك نإف «دلبلا منغ ريغ جرحأ ول حصألا ىلعف ؛القن

 قدصل ؛ةيحضألاك زعملا نم ّيثلاو نأضلا نم عاجلا يأ « رك ذلا ئزجُب نآو

 نم ةحرحملا ةاشلاك يرجي ال :يناثلاو «ثينأتلل تسيل هيف ءاهلا نإف «هيلع ةاشلا مسا

0 

 .(400) قباسلا مقرلا رظني (401)
 رثكألا نمثلا لب ٌدْعَبلا سيل انه دارملاو (الْغأ) لكشلاب ةموسرم ةثالثلا خسنلا يف )#(

 . هيونتلا ىضتقا .ىلعأ ةميقو ىلغأ نمثب يأ (ىلغأ) حيحصلا تبثأف ؛ةاشلل



 فل ناَوْيَحْلا ٍةاَكَز باب :ةاكرلا باتك

 وأ از وأ اروکذ اهلك هليإ تناك ءاوس فالخلا ٌدرط :حصألاو ؛منغلا نم نيعبرألا

 .ًائانإو اروكذ

 نم لقأ هقميق تناك نإو يأ َنيِرْشِعَو سيخ نود ْنَع ٍةاَكّرلا ْرَِب اذكَو
 نإ هيز ال :يناغلاو «ىلوأ اهنود امف نيرشعو سمح نع ىزحأ هنأل «ةاشلا ةميق

 ةاكزلا ريعبب زرتحاو «هايشلا ددعك ةاواسملا طرشب معن :ثلاثلاو ءاهتميق نع صقن

 ك 7 و ' -
 ال ؛لق نإو ةنس نود هنس ناك ول ىتح ءاعطق انه يرجي ال هنإف ءاهيف يزجي ال امع

 .كلذ عم ًاضيأ ىثنأ نوكي نأ دب الو .يفكي

 نوبل ُنْباَق .جارخإلا ةلاح هلبإ يف نكي مل نأب يأ «ضاَخَمْلا تنب َمَِع نإ

 فالخم ءاهيلع ردق نإو ضاخم تنب ءارش فلكي الو ءاهنم ةميق لقأ ناك نإو يأ

 .' ”يراحبلا حيحص يف هيف صنللو ءاهفالخب فيفحتلاىلع ةينبم ةاكزلا نأل قَرافكلا

 هجرخيو ءاش ام يرتشي نأ :حصألاف ؛ًاضيأ هلام يف نوبللا نبا مدع ول :عرف

 .ضاخم تنب نيعتي الو

 .ققحتت م ةثونألا نأ ؛ًاعطق ضاحملا دالوأ نم یٹنخلا ئز الو

 نوبل نبا جرصخأ نإف نوبل نسباو نوبل تنب هدنعو ضاخم تنب مدع ول :ٌعْرَف

 هل نكي مل ناربُجلا عم اهجارخإ دارأ نإو «زاح ًاعربتم نوبللا تنب جرحأ نإو «زاح

 . هنع ءانغتسالل حصألا يف كلذ

 يمرادلا هركذ ةمودعملاكف ةنوهرم وأ ةبوصغم ضاخم تنب هل تناك ول :ٌعْرَق

 .هريغو

 ؛ةبيعملا ضاحملا تنب دوحججو عم نوبللا نبا جرخيف يأ َةَموُدْعَمُك َةَبيِعَمْلاَو

 الق اًهقْوف ليس ْنَمَو ءاَهِطْعْيْلَف اًهِهْحَو ىَلَع نيملسملا نب اهله ْنَمَقِ) :باتكلا يف هلوق (401)
 .(رطغي
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 تنب هدنعو ليزاهم هلبإ تناك اذإ اميف يآ ةَمْيِرَك فلكي لَو ءةيرحب ريغ اهنأل

 عمت نکل ؛ 2 ”هيلع قفتم [ مهار َمِئاَرَكَو َكاّيِإ ] :ذاعمل هي هلوقل ةيرك ضاخم

 دحاو هنأل «ةلاح لا هذه يف هجارخإ زوجج الف يأ «حَصألا يق نويل َنْبا «ةعركلا يأ
 ام اذهو «ةمودعملاك يهف اهجارحإ همزلي ال هنأل ؛عنمي ال :يناثلاو «ةيزحب ضاخم تدب

 .صنلا نع يكحو بيذهتلاو بذهملا بحاص هححر

 «نوبللا نبا نم ىلوأ هنأل ءاهدقف دنع يأ «ضاَحَمْلا تغب ْنَع قَحْلا خؤر

 تنب نع هذحأ زوجي ثيح نوبللا نب با فالخب يأ ؛حّصألا يف نوُبأ ؛تنب نع ءال

 ةليضف رابجنال معن :يناثلاو «هانعم يف سيل اذهو مث ءدرو صنلا نأل ؛ضاحملا

 .ضاخم تنب نع ًالدب نوبللا نبا جارخإ زوجي امك «نسلا ةدايزب ةثونألا

 ؛ُنُه ْلَب قا برأ نعي ال هنأ ُبَهْذَمْلاَ رعب يتئاَمك ناَضْرَف قفا وو

 سَ وأ قاَنج بأ هنن نعم تناك اذ :36 هرقل نو تاب ضخ أ

 بحجاولا :يناثلا لوقلاو «"' ”دواد وبأ هاور [تّديَأ ؛ تدجُو نينسلا يأ نوبل تاتب

 ؛ىلوأ نسلاب رابتعالا ناكف ءددعلاب هريبغت نم رثكأ نسلاب طرفا ويت نا «قاقتلا

 هفعَب سي لب ن ذاع دو هللا لوسَر لا :لاق ؛امهنع هلل ا يضر سابع نبا نع ( ۰ ف

 ال ذأ ادهش نأ ىلإ ْمُهُعاَف ٌمُهتنح اذا باک لأ موق يتاتس كنإ ] :نَمَيْلا ىلإ

 دق هللا نأ مهربأَف .َكِلَدِب كلل وعام نإ هلا لور احم أو هللا الإ هَل

 مه ْمهْيْحَأف كلَدب كلل اوُعاَطأ ْمُه نإ ليلو مَ لك يف وساوس سمح هلع ضر
 رش هذ .مهيارقف ىلع ذرو مهيأ نب دو ةقدتص هلع ضر دف 5 هللا نأ

 للا نر هب سيل هنا ,مولظملا ةرغ یاو .مهلارمأ مبارکو كاف .كيدب كك
 :ءاينغألا نم ةقدصلا ذعأ باب :ةاكزلا باتک :حيحصلا ي يراخبلا هارر ‘] ُباَجِح

 . (۱۹/۲۹) ثيدحلا :ناعإلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١1947(. ثيدحلا

 ءةقدصلا يف هبتك يذلا يهل ! لوسر باتكة حسن هذه :لاق «باهش نبا نع ثيدحلا (84:04)

 اهي ءِنْيتئاِم -:لبإلا يعي - تناك اذإف ] :هيفو . ..«باطخلا نب رمع لآ دنع يهو
 [ منعا ِةَمِل ةمِئاَس يِفَر تدا تدحُو نسا يي أ نب تائب سمح وا قاّقج ُعَبْرأ

 )٠١١١(. ثيدحلا :ةمئاسلا ةاكز يل باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور
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 نإف «قاقحلا آلا دحوي مل اذإ ام ىلع يناثلا ليوأتو ؛لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو

 ناك ولو فلاسلا ثيدحلل رخالا ليصحت فلكي الو يأ َدَحَأ اًمُهَدَحَأ هِلَمِب َدَجَو

ُهَّلَف ءنيبيعم ادحجو وأ اًمُهَنِم دحاو هلام دجوي مل ناو يأ ءألِإَو «نيكاسملل عفنأ
 

 هل ًادحاو راص امهدحأ لّصَح اذإ هنإف «نوبللا تانبو أ قاقحلا نم عاش ام ٌلييمخت

 ر بجي امك ارق ُطَيْغَألا ءليصحت بجي :َليِقَو ؛هيزجيف رخالا نود

 يأ ,خمضلا ءءازحإلا ةفصب يأ ءاَمْهَدَجَو ْذِإَو يتايس ام ىلع دجو اذإ طبغألا

 € :E هني يح اوُمَميت الو :ىلاعت هلرقل ,ِطْبْعألا ُنّيَعَت صرصنلار

 طبغألا جارح بحتسي نکل ؛امهيف رايخلاب ُتألاملا :جيرس نيا لوق وهو :يناثلاو

 .ةظح ىعاريف ميتي يلو نوكي نأ الإ

 ْوَأ طبغألا ىفخأف كلاما يأ سلو نإ ءطبغألا ريغ يأ ريع ُئِزْجُب الو

 ءطبغألا هنأ نظو داهتحا الب هذحأ وأ ؛هلاحب ملعلا عم هذحأ نأب يأ ,يِعانسلا رمق

 دنع يزحي هنأل ءاقلطم يزجي :يناثلاو ءاهنم بسحيو ةاكزلا نع يأ أ «ٍز جيف الإ

 ريغ ذوحأملا نأ رهظ هنأل ءاقلطم يرحيال :ثلاثلاو «عامجإلا دنع اذكف دارفثالا

 عفدي مل هنأل قوما حقي :انلق اذإ يأ يتّواقتلا رذق ُبرُجُو ّحّصألاَو هب رومأملا

 ىدأ اذإ امك بحتسي لب «بحي ال :يناشلاو «هصقن ربج بجوف هلامكب ضرفلا

 توافتلا فرعي امنإو «رحآ ءيش بحي ال اهذخأو ةميقلا ذحأ ىلإ مامإلا داهتجا

 ظ .ةميقلا ىلإ رظنلاب

 0 ”صقِش ٌُليِصْحَن ني :ليقو عةك راشملا ررضل مِهاَرَد ُةُجاَرْخِإ ُروُجَيَو

 ءانلصأى لع عنتمم ةاكزلا يف بحاولا سنجلا ريغ ىلإ لودعلاو ؛ٌلبإلا بحاولا نأل ےب

 ) )4۰٥ةرقبلا / 751 .

.ءيشلا نم ةَقئَعلاَو «ضْرألا ّنِم ةَعطِقْلا : :رسكلاب ؛صقشلا
 بينو مهلا رمز 

 )ك١ 8٠

 يقشر . ريكا َنِم ٌلِيِلقْلا مب ينأيو
 ةَلِدَْعُم امارس اًهئاضعأ لْيمقت :ٍةَحْيبذلا

 نيب

 .ءاكرشلا
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 دلبلا دقن مهاردلاب دارملاو «لصألا هنأل طبغألا سنج نم هيرتشي نأ بجي اذه ىلعف

 حرسشلا يف امهتركذ سماخو عبار لاح ةلأسملل يقبو «ريناند وأ تناك مهارد ًاعطق

 دخأَو اًهَعْفَد نو تب ُهَدْنِعَو فيقف ضاع خس قر نم نم امهعجارف

 ٍنيئاَش ْعَم ضاخَم تنب عُقد ؛اَهَمِدَعَف نول تدبؤأ "امهر َنيِرشِعؤأ نباش
 ۰7 سر َنيِرْشِع وأ ٍنيَتاَش خاو هَ عقد وأ ,* ””امَهْرِو َنيِرْشِع وأ
 هلوقب زرتحاو ٩ "يراحبلا هاور هلك كلذ يف ءهط ركب يبأ نع سنأ ثيدحل
 بلطي ال هنأ الإ ؛دوعصلا اذكو هنع لوزنلا عنمي هنإف ؛اهدحو اذإ امع (اًهَمِدَعَف

 وأ كلاملا ناك ءاوس يأ ءاهِعفادل مِهاَرَدلاَو نيتاشلا يف ُراَحْلاَ نخ هنأل اناربج
 1 .يعاسلا

 جاتحي الثل كلاملاب ًاقفر انبث امهنأل مّصألا يف كلام لونلاو ٍدوُعملا يقو
 ام ذحأيل يعاسلا ىلإ كلذ يف ةريخلا :يناثلاو رييختلا الإ هب قيلي الف ىارشلا ىلإ

 يعاسلا نع اذإ ام فالخلا لحمو «مألا يف هيلع صن ام وهو ءنيكاسملل ظحألا وه

 هب نوكَت نأ الإ ءًاعطق كلاملا بيجأ سكعلاب ناك رلف هفالخ ُكلاملاو ءظحألا

 ضييرم نس ىلإ دعصي نأ دار أ ول ىح هتريخ ىلإ رمألا ضوفي ال هنإف يأ ةَبيِعَم 1

 ُهَتَقَدَص تغلب نمو ] :ةلوسرو هللا َرَمأ يتلا | هل بنك ركب ابأ نأ هيض سنا نع (#) (4 ۷9

 ىد محلا هيو ةن لبق اهل «نوبل “تل ةدنعو ؛ةدنع سلو ضاَعَم تشب

 ةع ههو ىلع ضاع نب دنع نكي مَ نإ .نيناش وأ امهر يرش

r "ر 

 ثيدحلا :حيحصلا يف يراحخبلا هاور [ يش ُهَعَم سيلو هني لقي نف ؛نوبل ن نبا
)66( . 

 تشي هدو دن تسير نوم تدب ُةمقدص سفلي نسو ] :باتكلا يتو (#)
 هاور .[ ٍنْياَش وأ امه ارو َنيِرطِع ىطْغُيَو ضاَحَم تن هن لبق اهنا ؛ضاحَم
 . )۳ ) ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا

 هن لبق انف ؛ةّنِح ةدنعو نوم تسلب هد تفلت نمو: :باتكلا يقو (#)
 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ نيناَش زأ ارد نیر قدصْملا يطفو ةفحلا
 . )٤٥۳ ١( ثيدحلا



 4 ناَرْيَحْلا ٍةاَكز با :ةاكرلا باک

 نيب امع ًالدب ىمسملا ناربحجلا قحتسي اغ هنأل ؛زوجي ال هنإف «ناربحلا هعم ذحأيو

 انلق اذإ اذهو :مامإلا لاق .كلذ نود نيبيعملا نيب يذلا ن نأ ٌمولعمو «نيميلسل | نينسلا

 يضر ولو «زاج كلذ يف ءارقفلا ةحلصم ىأرف يعاسلل هنإ :انلق نإف ؛كلاملل رايخلا
 .ةدايزب عربتم هنأل ؛اعطق زاج ناربجلا عقدو لوزنلاب كلاما

 ةعذج نوبللا تنب لدب ىطعأ اذإ امك يأ ِنْيناَرْبْج ذخأو نيتَجَرَد ٌُدوُعص هلو

 ةقحلا لدب ىطعأ اذإ امك يأ ِنْيَاَْبُج ْعَم نْيَمجَرَد لورو «ةقحلا دقفو اهدقف دنع

 ةقحلا دقفو اهدقف دنع ةعذجلا لدب يطعي نأب تاجرد ثالث هل كلذكو ضان تنب

 ةعذجلا ضاحملا تنب لدب يطعي وأ «تاناربج ثالث عم ضاخم تنب نوبللا تنبو

 عم نيتجردب لوزنلاو دوعصلا زوجي لهو «تاناربج ثالث ذخأيو امهنيب ام دقف دنع

 اذهو ءال :امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟ نيتجرد نكمتلا عم ثالث وأ ةجرد نم نكمتلا

 ىلإ ال رذعتلا ىلإ دئاع وهو ّحّصألا يف ٍةَجَرَد رعت ٍطْرَشب :دعب هلوق ىنعم
 نإف ؛ةّقحو ةعذج َدَجوو ؛اهّدقفف ! نوبل تنب تسحو :هلاثم «لوزنلاو دوعصلا

 نإو «ًاريخ داز دقو زاج دحاو ناربجب يضرو ةعذج وأ ًاناربج بلطو ةقحلا جرخأ

 ناربمجلا ليلقت نم نكمتم هنأل نما :حصألاو فاللا ٌعضْوَم وهف نيناربج بلط

 .اهمدعك اهدوجحوف هلام بحجاو تسيل اهنا :هلباقم هحوو «يناثلا نع نغتسمو

 نَسْحَأ ىَلَع ٍةَعَدَج لَدَب ءةينثلا عفد عم يأ هي يبث دل َعَم ناربج دخ ُروُجَي لَو

 اهين اهيف درو يتلا ةاكزلا نانسأ هب زواجتيالف ليلدلا فالح ىلع ت ناربجلا نأل « ِنيهجَوْلا

 يهف ةنسب ىلعأ اهنأل ُمَلْعَأ هل او ُراَوَجْلا ٍروُهْمْجْلا دنع حصألا :تلق و .ثيدحلا

 .ًاربخ داز دقو زاج ًاناربج بلطي مو ةينلا جرحأ نإف ةقحلا عم ةعذجلاك

 رييختلا يضقي ربخلا نأل «دحاو ناربج نع يأ َمِهاَرَد ٌةَرَشَعَو ةاَش ئزجت الر

 ال ةدحاولا ةرافكلا نأ امك «ةفلاث ةريمخ تبنت الف ءًامهرد نيرشعو نيتاشلا نيب

 ؛قيرفتلاب يضرو ذخآلا وه كلاملا ناك ولو ؛:ةسمح وسكيو ةسمح معطي نأ اهيف زوجي

 ئزجَتو «مهارد ةرشعوأ ةاشب عنق ول امك ًاسأرو ًالصأ هطاقسإ هلو هقح هنإف «زاح



 ناَوبحْلا اكر باب :ةاكرلا باک 506

 ةوسكو نيمي ةرافك يف نيكاسم ةرشع ماعطإ زوجي امك هِنْيِناَرْبْجَل َنوُرْشِعَو ناتاش
 ىرخأ يف ةرشع

 .منغلاو ةرقبلا ةاكز يف ناربجلل لعدم ال :ًعرف

 يف م نس نا عيب اَهَِ ناعم ىتح قبلا يف ءيش الو يأ رقبا لَو
 هلا لوُسَر يب ] داعم ثيدحل ناس اهل ةن نعرا لکو عیب نیا لک

 [ اعين نِي ل لك نير نيش ةر نأ لک نم دعا ان ینرتاق نسبا لإ لل
 ؛ًاعيبت يمسو ا ي لسحر مس ُّنْبا) هلوقو «(' مکاحلاو يذمرتلا هححص
 يه لب «تأزحأ ةعيبت جرح أ ولو ؟هنذأ عبتي هنرق نألو ؛حرسملا ي هنأ تي هنا

 .اهعولطل :ليقو ءاهنس لماكتل ةئيمُم تيمسو ؛ةثونألل ىلوأ

 حصألا ىلع هأزجأ نيعيبت نيعبرأ نع جرحأ ول :ٌعْرَ

 هيل وأ نأّض ةَ اعد اع يب هل ىلع غلا يف ءيش الو يأ معلا ًالَو

 ةاميترأو تألم ٍةَدِحاَوَو نامو ااش نيرشعو ىدخإر ِةَناَم يفو نيت
5 

e 9يراحبلا هاور كلذ يف سنأ ثيدحل داش ِةَئاَم لك يف مث «ٌعَبرأ““ 

 وأ ةيبحرأ هلبإ تناك نأب يأ ءهنِم َضْرَفْلا ذخأ ِةَي ٍةَيِشاَمْلا عون َدَحَنا نإ :للمف

 نأ ينّرمأَ .نسمْلا ىلإ ليڪ بلا يبن 5 :لا ويباع نع قوس نع ثيدحلا ۰ ۸(
 ملاح لك نير .ةنيس نيب أ لك نیو .ةَي ذأ امنت ؛ةرَب نزال لک ن دع
 ةاكز يف ءاح ام باب :ةاكزلا باتك :عماجلا ف يذمزلا هاور .ئِفاَعُم ُهَلَدِع وأ رايد

 )۲۳/١٤٤۹(« ثيدحلا :ةاكرلا باتك:كردتسملا ف مكاحلاو .(1۲۳)ثيدحلا :رقبلا

 :نئسلا يف يئاسلاو .هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 . ٣۲ص ه ج :رقبلا ةاكز باب :ةاكرلا بانك

 تدار اذ .ةاَش نام ر َنيِرْشِع ىلإ نر تناك اَذِإ ياس يف مدغل ٍةَقَدَّص يِفد) ن3
 قاش ا لَك يي طائل ىلع تاز اذإف ءناتاش نيتئام ىلإ نام نيِرشِع ىلع

 نأ الإ ىد اه نسيت َةَدِحاَو ةاَش يعبر ْنَع ةصِقاَن ٍلُجّرلا ُةّمئاَس تناك اذِإَف
 ملم م
 f7 ثيدحلا :مدغلا ةاكز باب :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(اهبر َءاَشَي



 ۷۹ ناَوْيَحْلا ٍةاَكَز باب :قاَكّرلا باك

 ءازِعَم نأض ْنَع َذَحَأ ْوَلَق ءتوافت ال ذإ ازعم وأ ًانأض اهلك همنغ تناك وأ ةيرهم

 ةيرهملاك سنملا قافتال ِةَميِقْلا ةياَعر طْرَشب ؛ٌحّصألا يف َراَج ُهَُسْكَع وا ؛ةينث يأ

 ناضک «عونلا يأ «فّلتخا نإو «منخلا نع رقبلاك عملا :يناثلاو ؛ةيبحرألا عم

 يِقَف «رقبلا نم سيماوحلاو لبإلا نم ةيرهلاو '*”ةيبحرألاكو منغلا نم يأ ِزعَمَو
 ايوَعْما نإ «ةبلغلاب ارابتعا هفالخ ظحألا ناك نإو يأ ءِرككألا َنِم ُدَحْوُي لوق

 ءاَش اَم جرح هنأ ٌرَهْظَألاَو «نوبللا تانبو قاقحلا عامتحإ يف امك يأ ءطبغألاف

 :ةمتتلا يف لاق-«ناك عون يأ نم ذحؤيو نيبناجلل ةياعر ِةَمِقْلاب امِهْيَلَع اطّسَقُم

 ارنع دخأ تاَجعَت ُرْظَعَو ان نول ناك اذل بهذملا ىلع يعاسلا ىلإ ةريخلاو
 و أ

 ىلعو ؛حيحصلا ىلع عيرفت اذه ِةَجْعَن عيْبْرَو نع عابر نال ِةَميِقب ةّجْعن و

 تال

 ل رل

 نره وفعلا يف جرح الو ] «سنأ ثيدحل ةه الو ةضيرت دعت الو

 ءاهلثم نم الإ "' :”يراحخبلا هاور [ قّدصْملا َءاَش اَم الإ «سیت الو راَوَع تاذ الر

 بيعلاو «ةبيعم اذكو ةطسوتم ةضيرم ذحؤيف «لاملا برب فعلا ار

 نوبل نباك يأ ,ّبَجَو اذإ الإ «قافتالاب رك ذ الو ءحصألا ىلع درلا تبثأ ام انه

 نم فلس امل رقبلا نم نيثالث يف عيبتلاو «ضاحملا تنب دقف دنع نيرشعو سم يف

 اذه ىلعو ؛ىضارملا نم ةضيرملاك ءٌحّصألا يف اروكذ تّصخَمَت ول اَذَكَو ءةلدألا

 نيرشعو سمح نم ذحؤي «نوبل نبا ةميق نم رثكأ نوبل نبا نيثالثو تس يف ذخؤي
 .طسقلاب ىثنألا الإ زوجي ال :يناثلاو ءضاخملا تنب دقف دنع

 مومعل عملا ميدقلار «ىضارملا نم ةضيرملاك جلا يف ٌةَرِفَص ٍراغصلا يفز

 تتام اذإ جاتنلا يف ًاراغص اهلك ةيشاملا نوك ةروصو ؛بابلا يف ةدراولا رابحألا

 . فنصملا ىلع تيرق ةخسن ىلع ةقاطلا بسحب ةلباقم غلب :(5) ةخسنلا شماه يف (#)
 ثييدحلا :ةمره ةقدصلا يف دخ وت ال باب :ةأكرلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (8 5١

 .(15١ه)



 ناَرْيَحْلا ٍةاَكَر باب :ةاكزلا بات قف

 ًاباصن كلم اذإ زعملا يقو ءالوح ىلع ىنبي جاتنلا نأ حصألا ىلع اهوح متو تاهمألا

 ةينثلا نأل ءءازججالا نس غلبت مل ولو بحت ةاكزلا نإف «لوح اهيلعىضمو اهراغص نم

 ءابلا ديدشتو ءارلا مضب «ىّبر الو ؛مدقت امك نيتتس تلمكتسا يلا يه حصألا ىلع

 ةلوكأو .ةعررك اهنأل ذحعوت مل امنإو ؛جاتنلاب دهعلا ةثيدحلاو ءاهدلو اهعبتي يلا يهو

 يهو عفاشلا ذأ نع يهتلل ٌلِماَحَو ءًاضيأ كلذك لكألل ةنمسملا يهو يأ

 عيمحلا يف يأ ِكِلاَمْلا ىّضرب لإ «مهلاومأ مئارك نم اهنأل راحو ,©"''!لماحلا

 0 . دای زلاب هعوطتل

 «يعارلا اهل ؛ قلخّسلاب مهِيَلَع دعت ْمعن) :لاق هک باطخلا نب رمع ثيدحل © )41١(

 خاو مقا لحم الو صيام الو «ىّرلا لو ةو عات و ؛اًهدحات الر

 :ًاطوملا يف كلام هاور .(يراّيحو منغلا ءاذِغ نيب لد َكِلْذَو .ةّيئثلاَو ةَعَذَجْلا

 :لاسقو 3 هر ص ١ ج :(15) ثيدحلا : :هب دتعي اهيف ءاج ام باب :ةاكرلا باتك

 .اَهَدَلَو يبرت يهف ؛سَعَضَر دف ي :یّسبرلاو حتت : يبا ٌةَرْيِغّصلا :ةلّسلا
 .لكؤتل نست 7 يتلا محلا هاش يه :ةلوكألاَو .لماَحْلا ّيِه :ضيناَملاَو

 وسر انا :ًالاَف انن يللا | لوُسَر يقدّم ْنَع) ؛هط ٍمَسْيَد نب رعس نع @
 يف دواد وبأ هاور .(ُدَْلَو يسب ين يآ ُلِئاَحلا مِفاَلاَو ؛ًاعفاَش دحأت نأ ل هللا
 ."7ص هج :قدصملا رايتحا ريغب ديسلا لاملا ءاطعإ باب :ةاكزلا باتك :ننسلا

 يب عَمَحَف لرب تَرَ ءاقدصم اي يلا يتعب :لا هک بنک نب يأ ثيدحل (41)
 كقت اه ؛ضاحم ةا ذأ هَل تلف .ضاحَم ةنبا الإ ا ِِيَلَع ذج مل لام

 و گر

 هل تلم امف هيس ةع ةا وله نکو .ٌرْهَظ الو ؛ِهّيف نل ال اَم َكاذ :َلاَقَف

 57 تليخأ نإ برف كنب قي للا ُلوُسَواَدَهَو یب مؤ ملام ذا انآ ام

 هكر كع هدر او هشم كني نم هلق اذإف عفاف ؛يلع تلطَرَع ام هلع ضرع

 ىّلَع اًسِدَق ینح يلع ضَرَع يلا ةانلاب حَرَحَو يم جرف :لاق .ٌلِعاَف ين :َلاَق
 للا ميو يلام ٍةَقَدَص نِ حال كل ٌلوُسَر ينانأ هللا يبن اي :لاقف دي هللا لوس

 تل ل يلصق رسم هو وشد ىلع

 ةَميِظَع ة قا هيلع تر دو هع الر هنف ني ل ام لوو احم هب الإ ني

 ٌلوُسَر َلاَقَف .اهذح يللا لرسر ا ب اب كتم دق هڏ يه اَهَو . َلَع یباف اهدای

 هاور .[ كنم هيو هيو للا كرا رحب تعوم ناف كبل يأ كلذ ] :ي لا

>> 



 4Y ناوْيَحْلا ٍةاكَر باب :ةاكرلا بات

 ءِلُجَرَك اَيْكَز «عايتباب وأ ثرإب يأ ءةَيْشاَم يف ةاكرلا ُلهَأ كرتشا ولو :ٌلْمَ
 رواج اًطَلخ ول اذكو «هتطلخل رثأ ال هنإف *هريغ لهألاب جرخو «ةلدألا مومعل

 وهو يأ ءٍعَرْشَمْلا يف َرّيَمَعت ال نأ طْرَشِب دماح وبأ خيشلا هلقن امك عامجإلاب

 ىعرملاىلإ قاسي مث هيف عمتجي ام وهو يأ ءحَرْسَمْلاَو ءهنم برشي يذلا عضوملا
 مالا حتفب ِِبْلَحْلا عضْوَمَو ءاليل اهاوأم وهو ميلا مضب يأ «حاَرُمْلاَو «عترملا وهو
 لك لام زيمت اذإ هئأل ءرومألا هذه يف نيلاملا داحتا طرش امنإو ءاهناكسا ىكحو

 يف َّيِعاَرلاَو لحفل اَذَكَو ءنّوُمْلا يف دحاولا لامك رعي مل انركذ امم ءيشب دحاو

 ٍلْحَمْلا يِف اَمّمَتْحا ام ناَطْيِبَحْلاَو ] :ةعي نبا هيف دنسب يطقرادلا يف نأل ٌحّصألا

 ال هيف قارتفالا نأل «يعارلا داحتا طرتشي ال :يناشلاو 7*2[ يارار ٍضْوَحْلاَو

 ىننعمو «ءآرنإلا عضوم داحتإ اذه ىلع طرتشي معن ءلحفلا الو لاما سفن ىلإ عري
 ييو اف ام اغا دفع ناب ألو «عارب امهدحأ ٌصتخي ال نأ :يعارلا داحتا

 دنع ن ملا دار نلت فنيين ام نو اليوم ل لك نأ :لحفلا داحتا

 لحفلا فالتحا رضي الف «زعملاو نأضلاك فلتحا نإف ,عونلا دحتا نإ هلحم لحفلا

 .بذهملا حرش يف هب مزج امك ةرورضلل اعطق

 نم ىلع راصتقالل ةاكرلا يف ترثأ امنإ ةَطْلحلا نأل ٌحّصألا يف ٍةطْلخْلا ةن ال

 دب الف اهب ضرفلا ريغتي هنأل ؛طرتشي :يناثلاو «ةين ريغ نم لصحي كلذو (ةدحاو

 :ةاسكزلا باتك :كردتسملا ف مكاحلاو )٠١۸۳(. ثيدحلا :ننسلا يف دواد وبأ

 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )۲٦/٠٤٠١۲(« ثيدحلا

 .يهذلا هقفاوو

 .بتاكملاو رفاكلاك :(") ةحسنلا نم ةيشاحلا يف (#)

 ينأ الأ :لاَفَف ءامالُك رك «صاقو يبأ نب دعس ْتْبِحص :لاق ؛ديزي نب بئاسلا نع (41)

 نَعَمْ الو ميم نيب قري ال ] كي هللا لور لاق :لوقُي موي تاد هتعيَس

 و یر هور ع خاو ازار سرلا ىلع خا ا قطا بیر
 . ٤١٠ص ۲ ج :بابلا نم (١)ثيدحلا :نيطيلخلا ريسفت باب :ةاك ر لا باتك :ننسلا



VEناَوْيَحْلا ٍةاَكَز باب :ةاكرلا باك  

 ال نأ طْرشب ةَراَجَعلا ٍضْرَعَو ِدَقْنلاَو ءعْوّرلاَو رَمشلا ةّطْلخ ٌريثأت :رهْطَألاَو

 نأل ءاَمُرْحَتَو ؛ظفحلا ناكَمَو ؛سراَحْلاَو ؛كاَكُدلاَو ؛ٌنيِرَجْلاَو ؛ٌروُطانلا ريم

 الخب عقت الف امل ّصاَقْرَأ ال ذإ رومألا هذه يف اه ريثأت ال :يناثلاو ءاهب فخت ةنؤملا
 لا

 عمو ؛اباصن امعن اهنوك نم فلس ام عم يأ ؛ناطرَش ٍةَيِشاَملا ٍةاكز بوُجْولو

 كلملا لامكو لولا ماود نم يتأيس ام

 هيلع لوحي ىح لام يف َةاَكَر ال ] : هلوقل يكلم يف لؤحلا يضم ©
 ةفاكو :يدرواملا لاق «"'”ةباحصلا رثكأ لوق هدضعيو «دواد وبأ هاور [ ُلْوَحْلا

 ءرظنلا ّن ني ءءاظلاب ىَوْريو ؛لخشلاو مْرَكْلا ٌظِفاَح :(ر ط ن ) نِ ٌرِظاَنلاَو :ٌروُطاَنلا © (415)

 ق عزز ليغ ىلع انه َقِلْطَأَو .رهشأ ِةّلمْهمْلاب َرْهَ
 ِرْمَلا:َلْيِقَو ءِرَمُلا فِيِْحَت ُعِضْوُم وه ' (نرج) نس ؛(ُكْرُحْلا) حتفلاب نرحل ©

 N E اق: ىلع واطي ذكر هيو a O نتا: هما

 انه ٌدارملاو .رْمشلِل درملو لا ةو دي وال نيرا :يبلاًعلا لاو

 .مَلعأ لاو مثلا فْيقُحَت عضم
 .توئاحلا (ن ك د) نم ؛بُرَعُم ناكذلا ©

 ىسعم هب دارو «سنحلا نود ٍةَساَرحْلا ىَنْعَم ىَلَع ُقَلطُيَو (س ر ح) ْنِم ؛سراحْلا ©
 .ءيشلا ٌدسفي يذلا ئراطلا نم ٌرذح وهو ظفحلاب موقي يذلا ريذحتلا وأ رذحلا

 .هنم ةيواز ولو ؛َُرحَمْلا ٍظْفحْا ُناَكَمَر ©

 اهيف ققحتيل رظن اهيفو مامعإ ىلع تامدخو لئاسو نم اهب قلعتي ام ؛اَهِوْحَنَو ©
 .الف الإو ؛ةطلخلا مرهفم

 لوحي ین ٌةاَكَز لام يِف َسْيَلَو ] : بلا نع ؛هڪ بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا (51)

 ثيدحلا :ةمئاسلا ةاكز يف باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف موادوبأ هاور ا

 نم نعملا ثيدح ظفلو .(١۷۳۷)ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )٠١۷۳(.
 باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور ؛اهنع هلل ا يضر ةشئاع ثيدح نم وه «حرشلا
 اذكو :لاقو «(١۷۳۷)ثيدحلا :لوحلا هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال باب :ةاكزلا

>> 



 ۵ ناَرْيحْلا ٍةاَكَز باب :ةاكزلا باك

 نأل ؛لصألا لوح يأ «هلوَحب ىكرُي باّصِن ْنِم جين اَم ْنِكَل اهقفلاو نيعباتلا
 لصاحلا نع (جتتن) هلوقب ززتحاو ءاهسفت يف ام لاخسلاو «ءامدلل ربتعا اإ لوحلا

 . هنود امع باصن نم هلوقبو «يتأيس امك مضي الف لوحلا ءانثأ يف هريغ وأ ءارشلاب

ege 

 «باصنلا لوحي ىكزي الف رخآل اهلمحبو «صخشل تاما ىصوأ :ىنثتسم عرف

 لصح مث جاتنلا لبق تامو «هب تاهمألا كلامل لمحلاب هل ىصوملا ىصوأ ول اذكو
 .يلوتملا هلاق «دافتسملاك لعجيف دوصقم قيرطب كلم هنأل «جاتنلا

 «باصنلا ىلإ مض نإو يأ ءلْوَحْلا يف ِهرْيَغ وأ ءارشب ُكوُلْمَمْلا ْمَضْي لَو
 غلبي نأ هب دوصقملا نإف «باصنلا فالخب كلاملا قافرإ لوحلا دوصقم نأ قرفلاو

 ىلإ عجري نيمأ هنأل َقَّدُص لْوَحْلا َدْعَب جاتا ىع ولف «ةاساوملا لمتحي ًادح لاا

 يف هكله َلاَز ْوَلَو ءًابابحتسا يأ َفْلُخ مهتا إف ءيعاسلا عم رهاظ الو رهاظ
 ثيدحلا موهفمل فناتشسا :ةراحتلا دضقلاة ل يأ هيب َلَداَب ْوَأ َداَعَف لّوَحْلا

 1 .فلاسلا

 هيلإ راشملا يناثلا طرشلا وه اذهو «حابم الك يف ةيعار يأ كنا اًهَنْوَكَو ©

 ال ذإ ءاسايقف رقبلا امأو ؛لبالاو منغلا 0 ترث هللا لع الدلو قلاع

 نايبلا يف ناهجو هيف «ةفولعم وأ ةمئاس يه لهف كولمم الك يف تميسأ ولو «قرف

 اهنأ هيف اهاعرو يعرلل ًاشيشح ىرشا اذإ هنأ :لافقلا ىواتف يف تیرو «حيحرت الب

 ىَعر ولو :لاق «ةفولعم تناك اهيلإ مّدقو ٌرُج ولف یارشلاب َةَرْبِع الو ةمئاس نوكت

 تاك اهيا تدفو تعيش داف ياس نورك اجالا نه اف قررا اغ

 يأ لَو ,ماكحألا يف ريثأت ةبلغلل نأل ءةاَكَر الف لْوَحْلا مّظعُم تقلع نإ ءةفولعم

 نيب ررَض الب ِهنوُدب شيت ارذق َتَفِلُع نإ :حَصُألاَف «لوحلا مظعم فلعت مل نإو

 راثآلاىلع -لوحلا يف يأ - كلذ ين ٌدامتعالاو) :لاق مث .افرقومو ًاعوفرم اهنع يور

 .( نط مهريغو



 ناَوْيَحْلا اكر باب :ةاكرلا باك وا

 برقألا ّلعلو :يعفارلا لاق ءاقلطم طقسي :يناثلاو «ةنؤُملا ررهظل ,آلف الار تِبَجَو

 ُلْوَحْلا ّعْطَقْلا مْوّسسلا عْطَق هب َدّصَق نإف ءاغيش هفلعب دصقي مل اذإ ام فالخلا صيصخت

 مث مألا يف هصن نع ينايورلا هلقنو ؛هريغو ةَدُعلا بحاص هركذ اذك «ةلاحم ال
 عم فالخلا ضرف هيفاش يف يناجرحلاو «بهذملا هنإ :يجينذنبلا لاقو "' ”هبرغتسا

 ْثْرَح يف َلِماَوَع تناك وأ ُةَمِئاَّسلا تقلا وأ اهيسفتب تماس ؤو «عطقلا ةين
 يق فالخلا ةيناثلاو لوألا يف فالحل ا راثم مالا يف َةاَكَز الف اق ِهوْحَنَو حْضَنَو

 ىلع سيَ ] :ةكي هلرقلف ؛ةثلاثلا امأو «؟ ال ْمُأ يفْلَعلاو مّْسسلا يف دصقلا ريتعي له هنأ

 دوحجو هلباقم هحوو "٩ "حیحص دانسإب يطقرادلا هاور [ ٌءْيَش لاول رمل

 .ةاكزلا عنمت ال عافتنا ةدايز ةلماع اهنوكو مرسلا

 و هلرقل ءاَهِلْهَأ توبي دف الإَو ؛ةدنع اهتاكز تدا ءم تدر اذار

 دانسإب دواد وبأ هاور [مِروُد يف الإ | مُهئاَقَدَص دوت الو بح 9 بلح ال

 دنع دع ااو «نيمأ هنأل َهَقْب ناک نإ اَهِدَدَع يف ُكِلاَمْلا ٌقَّدّصُيو 20.

 . اهدعل ربل هنأل «قيبضَم

 نتي الف ِةلوُمُح لإ وأ ٍثْرَح ٌرَقَب وأ ضار ٍلْحَرِل تناك اَذِإَو) :5## يعفاشلا لاق (417)

 باس ريَ اهلا اهيو سَعَرَو وَلا نم م ارت تلطب ذر اکر اه ذأ يل
 باب :ٌءاكزلا باتك :هللا همحر يعفاشلل أل باتك :(ُهَرْهَد ايِعاَر ناك ام ةّمئاّسلاَو

 . 71-؟17ص ۲ ج :ةيشاملا نع ةقدصلا طقسي ام

 باي :ةاكرلا باتك :ننسلا يف نيطقرادلا هاور :هييض بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا (41)

 يف ناطقلا نبا لاق .١٠١”ص ۲ ج :بابلا نم (۳) ثيدحلا :ةقدص لماوعلا يف سيل

 اهنإو ‹«ثراحلا ةياور نيعأ الو «فورعم ةقث هيف نّم لكو ؛حيحص دنس اذه :هباتك

 . همالك ىهتنإ .مصاع ةياور نوعأ

 باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ثيدحلا (418)
 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو )١١۹١(. ثيدحلا :لاومألا قدصت نيأ باب :ةاكزلا

 . )۷٤١٤( ثيدحلا :ةيشاملا ةخلص ذحوت نيأ باب :ةاكزلا باتك
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 تاّبنلا ٍةاكز باب

 201 ةنسلاو باكا ص بابل يف 5 امو (عامْجإلا وبوحو يف لصألا

 .بنعْلاَو ؛ُبَطْرلا :رامثلا نم َوُهَو 2059 تابنلا ىلعأ هنأل «ترقلاب

 م ت 2 مو” ا ا ت 9 9 مال ل .

 يأ ءاراييخا تاعقُملا ٌرْئاَسَو سَدَعْلاَو ؛ٌررَأْلاَو ؛ٌريِعَشلاَو ؛ةّطنحلا :بَحْلا ّنِم

 لومشل هب يقابلا َقِحْلاو ؛اهنم ريثك يف ةاكزلا ذحأ يي هنأل ؛صَمُحْلاَو ةَرَذلاَك

 رجشلاك قاس هل ناك ٌءاوس «وتاّيانلا نم ضْرَألا نم جري ام :ُتاَبْلاَو تْبنلا © (419)

 4َناَدُجْسَي ٌرَجّشلاَو مُهنلاَر» :لَحَو رع هللا لاق ؛ ؛مجنلاك قاس هل نكي مل وأ

 :لاقي اعرو E «نيعونلا يف بحت ٌةاكزلاو [ ٦ / نمحرلا]

 نم لكل سا را ّنأل .د حص هنکلو يفولام ريغ ٍراَمثلا ىلع تابنلا قالطإ نإ

 نع هب ىنكيو .ٌتاَرَمْتَو 7 عمهللاو ؛ةَرمّت ةدحاولاو «رحشلا لامعأ ني معطي

 لا اق رر هب تاثر او اخو عشا" فور ني یا فاعلا اناا |

 / ةرقبلا ركل ًاقْزِر تارا نم وب جَرَ ُءآم ءاَمَسلا َّنِم َلَرْئآَوظ :ّلَحَو رَ '
 . [ ٠١١ / ماعنألا ] كرمت اذ رمت نم اوك :ُلَحَو رع هللا لاقو [ ۲۲ ا

 ًأَشنأ يلا وهو :ىلاعت هلوق باتكلا نم عامجإلا لبق ةاكزلا بوجو ين ُلصألا ©
 EE 3 ا

 تامرلاو َنوُتْيرلاَو هلكأ اقتحم َعرَرلاَو لخملاو تاشورْعَم َريَغَو ٍتاَشوُرْعَم تانج |

 اوفرستالو هدا صح موي ُهَفَح اوُنآَو رنا اإ ورم ْنِم اوُلُك باشم َرْيَغَ اًهباَسَتم
9 
َ 

 ًاوقفنأ ارم َنْيِذلا اها :ىلعت هلرقو ۲٠١١ / منال ) يفرم بيالة

 هني ثْيبحْلا أوُمُمَين الو ضْألا َنّم م كل ا سا امنو یسک ام ام تاي نه

 / ةرقبلا ] ll ا اوُمَلَعاو هي اضيفت نأ الإ هيدي متلو نوقفنت

 1 .ةاكرلا هقحو ؟ع ۷

es 0اف ٌرَدَقَوظ :ىلاعت هللا لاق «ُتاَوْقَأ هعمجو  

 امنا ذأ ا لك ولام خوفو .ونودب ةايح ال ام وهو .[ ٠١ / تلصف  غاهتاوفأ

 ٍةهِكافَر»:ىلاعت لاق ٍةّهِكاَمْلا لان وهو ؛ گلاب ب معنتلاَو «تاييقإلاب لكألا ٌلعف قلعتيف

 ءاذغ ْنِم ِهَبَروُرَضِل هيف َراَييعا ال َقَمّرلا ُدُسَي امو [ ٠١ / ةعقارلا ] وريني امم
 . ماعطلا نم ناسنإلا ُن ندب ٌموقي هب نال عىاودو



 تالا ٍةاَكَر باب :ةاَكّرلا باک 4۷۸

 نيتلاك ًاقلطم تارقألاريغ يف ةاكز الف ءاهيف عفانملا ٍمَظِعَو راحّدالاو تايتقالا ىنعم

 لوُساَعْلا بَحَك رارطضالا لاح يف تاتفي امع رايتخالاب زرتحاو ءامهريغو خوخلاو
 وهو ديقلا اذه عم جاتحي الو ءصنلا هب درو ام ىنعم يف سيل هنإف ؛2"''”هوحنو

 يِفَو ءًارايتخا تاتقي ام تبنتسيال اميف سيل هنأل «نويمدآلا هتبنأ ام ركذىلإ رايتخالا

 .هيف راثآل ِلَسَعْلاَو ءمطْرقْلاَو ءسْرَوْلاَو ءنارفعرلاَو ,نوتيّزلا يف بجت ميدقلا
 .طولبلاو زوللا يف اهبوجو يف نيلوق قنورلا يف يعفارلا ىكح :َعّرف

 قفتم [ةقَدَص ٍقُسْوَأ ٍةَسْمَح ٌنوُد اّمْيِف سيل ] 4ک هلرقل قس أ ٌةَسُمَح ُةَباَصِنَو

 ءعامجإلاب ًاعاص نوتس قسولا نال َةُيِداَدْعَب طر ةَناَمَتُسَو فل أ يهو "هيلع

 ُدُمْلاَو ءٍداَدُمَأ ةعبر أ َعاّصلا نأل دم اتعمو فل هلأ يهو عاص ةئامثلث قسوأ ةسمخف

 هنأل «يدادغبلاب تردقو «فنصملا هركذ امك لطر ةفمتسو فلأ كلذو ثلثو لطر

 لطرلا نأل نالت ًالطر نوُعَبَرَأَو ةتسر ةَئاَمئالَن يقشَملابو «يعرشلا رايعملا ىلع

 ةعم دملاف ءامهرد نوثالثو ةئم يعفارلا دنع دادغب لطرو «مهرد ةئمتس يقشمدلا

 ةئمتس] برضاف «ثلثو نوعستو ةئالثو ةئمتس عاصلاو «ثلثو نوعبسو ةثالثو

 عومجم نم كل لصحي الطر ةئمتس لكل لعجأو ةئماالث يف الثو نيعستو اثالث *)[و
 .لاق دادغب لطر ريدقت ف يعفارلا فلاخي فنصملا ناك الو ؛فنصلا هركذ ام كلذ

 نأ ٌمَصألا نأ < ءِلطر عابس ةو الطر نوُعَبرأَو ؛ نانثإو ةَ ةئاَمث ال حصألا :ْتْلَق

 تبرض اذإف يأ يَهْرِد عام ٌةَعِبْرأَو ًامَهْرِد ذوو هيام لام اذهب لْطر

 بح ؛هوحنو .ًارارطضا بدلا يف ناسنإلا هيلع تاتقي ؛يداوبلا بوبح نم عون وه (4؟1)
 .لظنحلا

 )۱٤٤۷( ثيدحلا :قرولا ةاكز باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف يراعبلا هاور (4۲۲)

 قاوأ سْمَح نود اَنْ َسْبَلَو ؛لبإلا نم ةقدَص دوف سمح نو امو س ] :همامتو
 :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .[ دص قوا ٍةَسْمَح كوذ ابو سيو ؛5 ؛ةقدَص

 . (4۷۹/۳و ۱) ثيدحلا

 . اهريغ نم ةرابعلا حصت الو .ةثالثلا خسنلا نم ةطقاس (#)



 4 تالا قار باب :ةاكرلا بات

 معاه او تونل :ليقو عام الب :َليِقَو .لاقف دادغب لطر ردق يف ًادلاثو

 .رهظي يذلا وهو يعفارلا ُهاَرَق يذلا وه ٌهجولا اذهو

 . عبرو بارا ةتس يرصملا بورإلا يف هانركذ ام :ٌةَدِئاَف

 نوزوم رادقع ٌدّمْلاَو عاّصلاب عرشلا قا اميف رابتعالا :مامإلا لاق : ا هداف

 نأ :هريغو ينايورلا ركذو ومنو ُدْمْلا يِرْحَياَمِلَأل دملا عاّصلا ىلإ فاضي

 .حيحصلا رهو ؛نزولاب ال ليكلاب رابتعالا

 اناث ایچ اهجو ىكح مث «كلذ غلب يقشمدلا لطرلا ىلع هتمّسقو ةئمتسو فلأ يف كلذ

 رل کو ر

 «بئرتو رمت نإ ابيب وَ ارضنا «هنوك ةلاح قسوا ةسمح هغولب يأ ُريْعُيو

 ریتعاف ١"١ هاور [ ةَقَدّص معلا نم قُسْوَأ ةَسْمَح نود اَمِيِف سيل ] :4# هلوقل

 هيلإ الإ رظن الف اهاح لمكأ كلذ نأل ءابعَو بط الإَو تلا نم قسوألا

 ال يذلا يأ ءهرشق يف َرِخّذا امو «قسوي يذلا هنأ نا رمل نقلا

 ريتعملا وه صلاخلاو ةسمح هصلاخ نأل «قّسْوأ ٌرْشَعَف ؛سّلَعلاَو ؛رْرألاَك «هعم لكي

 يف امهو امهتاكز جرخيو «ًاباصن ناك ةسمخ هنم ةرشعلا نود صلاح ناكول ىتح
 رمحألا وهو لفسألا امأ ؛ىلعألا رشقلا زرألا يف دارملاو «هيف نارخدي امهنأل امهرشق

 «قسوأ ةسمخ هعم هباصن ّنأ :ةريره يبأ نبا ىوس باحصألا رئاس نع يواحلا يفف

 نإف ؛ةرذلاك هعم لكأو هرشق يف رخدا ام امأو ءرظن هيفو بذهملا حرش ف هفعضو

 .ةطنحلا ٌرْشقت امك ًامُعنَت لاري دق ناك نإو ُماَعَط ُةنإف ِباَّسِحْلا يف ٌلْحْدَي ٌرِْقْلا

 عبطو مساب لك صاصتخال ؛ريعشلاو ةطنحلاك يأ «سنجب سنج ُلُمَكُي لَو

 ةطنحلاو هارس ام ىلإ يلقعملاك يأ عزنا ىلإ عؤنلا مَضْيَو «ةيشاملا ىلع ًاسايق

 نوف «كلذ يف ةقشم الو لصألا هنأل لنسب لک نب جرو «ةيرصملا ىلإ ةيماشلا

 ئدرلا الو ديحلا ال يأ ءَّطَسَوْلا جرا «عون لك رادقم ةلقو اهترثكل يأ ٌرُسَع

 ءاعنص ماعط وهو يأ ءاَهنِم عون ُةنأل ؛ِةَطْنِحْلا ىلإ سْلَعْلا ُمَصْيَو «نيناجلل ةياعر

 )84١/5(. ثيدحلا :ةاكرلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (470)



 تاّبنلا ةاكز باب :ةاكزلا باعك £۸:

 يف ريعشلاو ةسالملاو نوللا يف ةطنحلا هبشي هنأل ُلِقمْسسُم سنج ُتْلسِلاَو «نميل

 .اههبش نم هل امل «ةطنِح :َليِقَو «ههبش نم هل امل يعش :َليِقَو «عبطلا ةدورب

 عالطا ضرف ولو يأ ءٌرخآ «ماع عرزو رمل ؛ىلإ ُهْعْرَوَو ماع رمت مضي الو
 كار فتحا نإَو ضْعَبىلإ ُهَضْعَب ماعلا رمت مضْيَو «لوألا دادج لبق يناثلا ةرمث

 مضي مل لوألا ِذاَذَج َدْعَب يناثلا نإ :َليِقَو ءاهدالبو اهعاونأ فالتحال يأ

 :لاقو 0 هب مزج ام اذهو ؛يناثلا ماعلا هرمث هبشأف «لوألا مارصنا دعب هثودحل

 يف يعفارلا هححصو ؛بهذملا صن ًاطخأو رسثلا ةداع لهج دقف مضلاب لاق نم

 .ريغصلا حرشلا

 :يدرواملا لاق ءلوصفلا يف هتعارز تاقوأ تفلتحا نإو يأ «نامضی ماَعْلا اَعْرَزَو

 عوق ُراَبيْا ُرَهظَألاَو أ ءارارم ةتسلا يف عرزت لا 5 طقف ةرذلا يف كلذو

 ار رابتعا :يناثلاو «ىلوأ ةرابتعا ناكف «بوحولا ةلاح نأل ءس يف اًمِهْيَداَصَح

 .هنم اهعجارف رخخأ لاوقأ ةينامث حرشلا يفو ؛هترمث داصحلاو لصألا هنأل «ةنس يف

 «لعبلا وهر يأ ىاَمْلا َنِم برب ُهقوُرُع وأ ٍرْطَمْلاِب برش ام بجاوو لصف
 ْوَأ هيلع يقتسي يذلا ريعبلا حضانلاو يأ ءحلطنب يِقْس امو ءٌرسْعْلا ِعْرَرَو رمل نِي
 ولا ةفحخ ىنعملا ثيح نم قرفلاو عامجإلاب ةُقْصن ارتش ءاَمِب وأ بالود
 نأل ءحيجنملا ىَلَع ٍرْطَمْلاَك ٌتاَوْنَقْلاَو جك نبا اهركذ ءارشلا ةلأسمو ءاهترثكو

 ؛عرزلا سفنل اهيف ةنؤملا نإف ؛اهوحنو حضاونلا فالخب ةئيهتلل لمحتت امإ ةنؤملا

 ءاَّمّسلا ءاَمِب ب يأ اًمهب ّيِقْس اَمَو «ةناوملا ةرثكل رشعلا فصن اهيف بجي هنأ :يناثلاو

 يه ربعي لوق يِفف اَمُهُدَحَأ بلع نو طيسقتلاب ,هعابرأ ةا اوس حضتلا وأ

 ءرمشلاو يأ «عزرلا شيع ٍراَبيغاب «سايقلا هنأل طق «هنأ نهظألاَو هريثأتل

 ٍدَدَعب ؛:ليقو .دوصقللا هنأل اذهب بلغألا رابتعاو طيسقتلا نوكي نأ ِهئاَمَنَو

 ش اهب ةنوملا فالتخال ةعفانلا يأ ءتاّيقَسلا

 «حيحصلا ىلع رشعلا عابرأ ةثالث بجو .رادقملا لهجو امهب يقُّسس ول :ٌعْرف



 ۸۱ تالا اكر باب :ةاكزلا باك

 . داز امم ةمذلا ةءارب لصألا ذإ رشعلا فصن :ليقو

 «ةبطرلاك وهف هلكأ دصقي ال كلذ لبق هنأل ِرَمعْلا ِحالَص ٌردَبِب بجو :ٌلْصف

 . بوبخلاك وهف لكؤيو تانقي هدعبو

 ؛فلتخا نإف عونلا دحتا نإ لكلا يف هّرُدبك ضعبلا يف حالصلا ودب :ٌعْرَق

 تاورضخلاك كلذ لبق هنأل بَحْلا ٍداَدَتْشاَو «هريغو يلوتملا امهاكح «ناهجوف

 . راخدالل حلصي اتوق راص هدعبو

 نأ ] :رمأ لَو هنأل يلام ىلع ُةحَالَص اب اَذِإ رفا صرح نسو :لْصَ
 [ارمت ٍلخنلا ةاكز ذحؤت اَمَك ابيبز هتاكز دحؤتو لخنلا صرخ امك بتلا صرخ
 ءاهترثكل ةرصبلا رامث يدرواملا ىنثتساو "بيرغ ٌنسح :لاقو «يذمزلا هاور

 ؛هلبق امع حالصلا ودب دعب ابو ؛هراتتسال صرخي ال هنإف ؛بحلا نع رمشلاب ززتحاو

 ءارقفلابو ؛رامثلا ف فرصتلاب كلاَملاب قفرلا صرخلا يف ةمكحلاو «حصي ال هنإف

 اطر اهديقانع زرحي يأ صرخيو ليخنلا فوطي نأ :صرخلا ةيفيكو .مهقوقح ظفحل

 .رمتلا عون فلتخا نإ رظنلاب ةلخن لك دارفإ نيعيو ءأرمت مث

 بوحول ةيضتقملا صوصنلا قالطإل ءصْرَخْلا يف ِهِعيِمَج ٌلاَخْدإ ُروُهْشَمْلاَو
 كلذ فلتخيو «هلهأ اهلكاي تالخن وأ ةلخن كلاملل كري هنأ :ينانلاو «رشعلا

 ها
5 

 ُةنأَو « "وحب حيحص ثيدح هيفو «مهترثكو هلايع ةلق يف لحرلا لاح فالتحاب

 («(51414) ثيدحلا :صرخلا ءاج ام باب :ةاكزلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور (4؟4)

 صرخ يف باب :ةاكزلا باتك :نئسلا يف دواد وبأو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 1١5١79(. ثيدحلا :بنعلا

 الف صرح اذإ] :لوقي ناك ل هللا َلوُسَر نأ ْتُدَح مح يبأ نب لُهَس ثيدح (475)

 ثيدحلا راسلا دواد وبأ هاور .[ ميلا اوُعَدَف ثلثلا اردت ل د .ثلثلا اوُعَدَو

 ثسيدحلا :عماجلا يف يذمرلاو هاورو يرحل تلا عدي راحل :لاقو لكمم)

 .صرخخلا يف مهلا لهأ ثك دنع ةَمكَح نب ٍلْهَس ثي ىَلَعُلَمعْلاَو :لاقو ٠٠۳
 .نسح هدانسإو



AYتالا ٍةاَكَز باب :ٍةاَكْرلا بات  

 ءدهاشلاك نانثا طرشي :يناثلاو ءدحاو مكاح زوجي امك دحاو يأ صراخ يكي

 نأ ًاضيأ هطرشو :ُتْلُق ؛هريغ ىلع لرقلا لوبقم ريغ قسافلا ّنأل هَلاَدَعْا ُهُطْرَشَو

 ٌةَيَرْحْلا اذكو «هيف داهتجالا لهأ نم سيل لهاجلا نأل ءصرخلاب ًافراع نوكي

 ءال :يناغلاو «ةأرملا اذكو ءاّهِلُهَأ نم َسْيَل دبعلاو ةيالو هنأل «ٌمّصأْلا يف ف ٌةَروُكَذِلاَو

 ىح نأ :ٌرَهظألاَف ؛صّرخ اًذإف قرم اذكو انارو وأ الايك دبعلا نوك زرجي امك

 اَمُهَجِرْحُيِل بيبرلاو رْمتلا كاملا مذ يف رص مثلا نيَع نِي ْعِطَقَي ءارقفل
 عاطقنا ىلع لدي كلذو «ميمحلا يف فرصتلا ىلع هطلسي صرخلا نأل ءهفافَج َدْعَب

 رثؤي الف ٌنيمختو ّنظ هنأل «كلاملا ةمذ يف نيكاسملا قح ريصيال :يناثلاو «هنع مهقح

 هنأ :يناغلاو ؛ٌنيمضت صرخ ا ناب هنع ُرّبعُي لوألا لوقلاو «ةمذلا ىلإ قحلا لقن يف

 .رذقلا رابتعا درحم يأ ةربع

 هنمضي مل نإف يأ بَهْدَمْلاَىَلَع ِكِلاَمْلا لوقو هنييضعب هبيِوْصتب حيرصتلا طرشي

 اماذهو :يعفارلا لاق «ناك ام ىلع نيكاسملا قح يقب «كلاملا هلبقي ملف هنمض وأ

 5 ىو مه منكم جما م ملا سر دك eT ي و ياما مر سل 1
 عييج يف ةفرّصت ٌزاَج نِمّض اذإف ءصّرخلا سفنب عطقي :ليقو ءمظعملا هدروأ

 نم فافجلا تقو ىلإ رامثلا باحصأ ىلع رجحلا يف امل هَرْيَغَو اعْيَب صوُرْخَمْلا

 .ميظعلا جرحلا

 بهنلاك يأ رِهاَظ ْوَأ ةَقرَسَك يِفَح بسب صوُرحَمْلا َكآله ىَعدا ولو
 بحتست نيميلاو «ببسلا كلذب فلتلا ىوعد يف يأ ءهنيمّيب قّدص فرغ «دربلاو

 يف مهني نأ الإ «نيمب ريغ نم ُقّدَصي هنإف هبيس فرع يذلا رهاظلا امأ «حصألا ىلع

 ءانه هقالطإ هب دّيقف يعفارلل اعبت ةضورلا يف هب حرص ءِفْلَحُيف ببسلا كلذب هكاله

 هِيَ َقَدَصُي مث ءاهناكمإل ءحيِحّصلا ىلع ٍةَنيِب بلوط (ُرِهاَظلا فرغُب ْمَل نإ

 ؛هنيميب هلوق لوقلا لب ءاهب بلاطي ال :يناثلاو «ببسلا كلذب يأ هب كاللا يف

 موهفملاف «ببسل ضرعت ريغ نم كاللا ىوعد ىلع رصتقا نإف «ًاعرش نقوم هنأل
  .نيميلا عم هلوبق مهمالك نم



 AY رلقتلا قاز باب :ةاکرلا باک

 ير وس ل

 حفب يأ لَمخُمب وأ لب مل دعي اَب ُهَطْلَغْوَأ صراخْلا َفْيَحِىَعْذا ولو

 اذه لشمو «هققحت مدعل ءال :يناثلاو «ليلعتلا نم هيلع هب ام «ّحّصألا يف َلبُق ميلا

 .“يعفارلا هنيب امك اعطق لبقي اذه نإف ؛طلغ وهو هةم ف قسوأ ةسمخب ةعفرلا نبا

 قلا ةاكز با

 .ةريغَو بوُرلطَملا لَم ٍضْرَلا رض :دقا

 کم نزوب ءعامجإلاب ءالاقتم نوُرْشْع بَهَذلاو مزو الام ةصفْلا باص

 يئاسنلاو دوادوبأ هاور [ةحَم نرو ُنْرَولاَو ِةَْيِدَمْلا لَهَا ٌلاَيكِم ٌلاَيكِمْلا ] ل هلوقل

 عبس اهنم ةرشع لك «قناود ةتس هنزو انه مهردلاو '" "حيحص نسح دانسإب

 هاور [ رمل ْعْبُر ةا يو ] :4 هلوقل رش عبر اَمُهاَكَرَو «ليقاشم

 نعرا لك يفر ] لي هلوقو ًاضيأ بلاو :لبقو ةّضفلا يهو ""يراحبلا
 ا لهدا ا "9 کالاو نابح نبا هاور [ٌراَتْيو رانی

 . ةلباقم غلب )١(: ةخسنلا شماه يف (*)

 لأ لايكي لاَبْكِمْلا ] :ي يبنلا لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا (473)

 لوق :عويبلا باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور .[ كَم لأ نرو ُنْرَوْلاَو ؛ةَنْيِدَمْلا

 مك باب :ةاكرلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو )814٠0”(. ثيدحلا :[ لايكملا ] قي يبلا

 . © ؛ص 2 5 :عاّصلا

 :منغلا ةاكز باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا ف ليوطلا سنأ ثيدح نم رطش وه (471)

 ا اا بفيفختو ءاّرلا رسک :رجح نبا لاق ا )١454(. ثيدحلا

 رار فف ور اا لق وير اع وعلا طم كراع كوي املاح
 نإ :ليق ءاذه ىلعف «قررلا فالخب ةّصفلاو بهذلا ىلع قلطي :ليقو الل تْضْرُعَ
 ةملاح ةّضِن مهرد انام هنميق ام بهذا غلب اذإف ةّمضِفلا نيدقتلا ةاكز يف ّلصألا

 :حتفلا نم :(روهمجلا ةفلاخو ّيرهزلا لوق اذهو رشا عبر وهو اكول هي تبحو

 . ۰۹٤ص ۳ ج

 ىلإ هباتك يب ىفطصملا ةبتك ركذ :ي يبلا بتك باب :ناسحإلا يف نابح نبا هاور (47)

<< 



3 Af ٍدقنلا ٍةاَكَر با :ةاكرلا ب 

 ءوسو صيقشتلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ةيشاملا فالخب اذهو ءررحملا يف هب حرص لَ
 يف الو ] يو هلوقل ءاباصب ُهُصِلاَح لبي ىتح سوُشْغَمْلا يف ًءْيَش لَو .ةكراشملا
 .“"يراخبلا هاور [ ةَقَدَص قِرَولا َنِم قاَرأ سمح ْنِم لق

 ةفمعبرأو امهدحأ نم ةعمتس ةضفلاو بهذلا نم يأ َمُهنِم ًءانإ طلتخا ولو

 ,نيقيب ةدهعلا نع هجورخل ةضِفَو ًابَهَذ ُرثْكألا ّيكز ؛امُهرثكأ لهجو ءرحآلا نم
 ال بهذلا إف ابَهَذ رثكألا ردقي نأ هيفكي الو لك نم ةئمتس يک زي نأب كلذو

 امإ كلذو نيقيب اضيأ أربيل يأ هُم وأ ءاهنم اريح ناك نإو ةضفلا نع يزحجي
 .هعجارف ريبكلا يف هتحضوأ امك ءاملاب وأ كبسلاب

 ب هنأل ِرَهْظألا يف حاملا آل «عامجإلاب وريو يلح نِ ُمرَحُمْلا كريو
 هيف بحت ةاكزلا نأ :يناشلاو «رقبلاو لبألا نم لمارعلا هبشأف .حابم لامعتسال

 , ")سن يعداو هيف ثيدحل

Bua 7 8 2 # لوح ىضم ىتح ُهثراو هب ملعي لو تامف حابم يلح هل ناك ول :ىنثتسم عرف غو ل 
 .ينايورلا دلاول لامتحا هيفو ؛لامعتسالل هكاسمإ وني مل هنأل ؛هتاكز تبحو

 ؛ُراَوّسْلاَو ؛ةراهطلا يف مدقت امل ءاسنلاو لاحرلل يأ « ٌءاَنإلا مّرَحْمْلا نق
 ب اراوبم ولف يف لُجرلا سبل لاخلخلاو الب أ 1 6 ١ ختا ف ایش ذات هن 2 لا 1 لاح الا

 ١/١ ء۷رثيدحلا :ةاكرلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .١18ص ۸ج :نميلا لهأ

 .هححصو :هلوطب هاكح

 :ةقدص دوذ سم نود اميف سيل باب :ةاكز لا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (4۲۹)

 )١459(. ثيدحلا

 اَي :ُتْلَقَ بهذ هم احاضاأ سلا تنك :تلاَق ؛اهنع هللا يضر َةّمَلَس ما ثيدحل (40)

 ءاور .[ ركب سلم يره ُهَئاَكَر ىّدؤت نأ علب ام ] :لاقف ؟ رم ٌرنكأ للا لور
 مكاحلاو )١554(. ثيدحلا :؟ وه ام زنكلا باب :ةاكزلا باتك :ننسلا ين دواد وبأ

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )١1/١57(« ثيدحلا :ةاكزلا باتك :كردتسملا يل
 . يذلا هقفاوو .يراخبلا طرش

 سابع نبا ثيدحل ؛ءاسنلاب لاحرلا هبشت نع يهنلا ثيدحل يهنلا لصأو :تلق @ )۹۳١(
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 tA قنا ٍةاَكَر با :ٍةاَكّرلا باك

 الف ُةلاَمْعْسا هَل نَمِل ِهتَراَجِإ دْصَقِب وأ «زنك الو مرح ال حابم لامعتسا يأ ءِدصَق
 لامعتسالل اهنوك رهاظلاو ءةغايصلا لوصحلف :ىلوألا يف امأ ٌّمّصألا يف َةاَكَز

 ةيشاملا ةرجأك ةرحألل َرْثأ الو هريل ُهذختا ول امكف :ةيناثلا يف امأو «هيلإ اهؤاضفإو

 دعم هنألف :ةيناثلا يف امأو ءدصقلا مدعلف :ىلوألا يف امأ ءبجي :يناثلاو ءلماوعلا

 عمي ثيحب يأ «ُيِلْحْلا سكنا ول اَذَكَو هيف رجتيل بلح ىرتشا ول ام هبشأف ءامنلل
 لاوحأ هيلع تدامت نإو ءحصألا يف ةاكز الف يأ ُهَحالصِإ َدّصَقَو «لامعتسالا

 دصقي مل نإف «لامعتسالا رذعتل بحت :يناثلاو «حالصإلا دصقو يللا ةروص ماودل
 مل نإو ءراسكتالا موي نم هيلع لوحلا دقعنا مهارد وأ اربي هلعج دصق لب هحالصإ

 :ريبكلا يف رهظألاو ؛ريغصلا حرشلا يف بوحولا نيهجولاىلوأف «كاذ الو اذه دصقي

 .عنملا

 ا مم # مل

 ثانإل ُرِئِرَْلاَو بهذا لجأ  :ي هلوقل يبَحذلا يلح ٍلُجّرلا ىَلَع مُرْحَيَو
 هذاختا نكمأ نإو هفنأ عدج نم يأ «فنألا لإ Tr اًمررکذ ىلع محو يتم

 «نسلاَو ةَلُمنَألاَو "يف ةحيحصلا ةجفرع ةصقلو «ادصيال بهذلا نأل ةضف نم
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 ؛لاَحرلاب ءاّسنلا َنِم تاشما َنَمَل هنأ ] : يتلا نع ؛امهنع هللا يضر

 باب :سابللا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ءاّسْنلاب لاَحّرلا نِ َنْيِهيَحَتْمْلاَو

 4 10 ثيدحلا :ءاسنلا سابل

 سي للا َنَمَل كي هللا َلوُسَر ن ] :لاق ؛هفه ةريره يبأ ثيدحل كلذكر (©
 ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ِلُحُرلا َةَسْبَل سبل ةأرَمْلاَو ةأرَملا ةَ

 )4١0954(. ثيدحلا :نتسلا يف دواد وبأو ."؟ ٣ص

 يئاسنلاو .۷٠٠و ٤۳۹ص 4 ج :دسملا يف دمحأ مامإلا هاور ؛يرعشألاى سوم يبأ نع (۹۳۲)

 يذمزلاو .١5١ص ۸ ج :لاحرلا ىلع بهذلا ميرحت باب :ةينآلا باتك :نئسلا ف

 :لاقو )١750(( ثيدحلا :بهذلاو ريرحلا يف ءاج ام باب :سابللا باتك :عماجلا يف

 . حيحص ْنسح ثيدح

 باللا ْمْوَي يِفنأ بْيصأ) :لا ٍدَمْسُأ نب ةَحْفْرَع ُهَدَج نأ ؛ةفرط نب نم رلادبع نع (4)
 ديننا نأ هلو هللا لور يِنَرَمَأق .ىَلَع ناف «قِرَو نِ افن تڏحناف :ِةّيِماَحْلا يف
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 قلا ٍةاَكَز با :ةاكرلا باك ۸1

 هنإف ِةلُمْنُألا فالخب ةنيز درحم وهف لمعت ال اهنأل بألا ال «فنألا ىنعم يف امهنأل

 هلباقمو «باحصألا لوق رهو ؛حيِحّسملا ىَلَع متاخلا نم ٌمُرْحَيَو ءاهكيرحت ُنكمي
 نينو نس يف هضرفو «ميرحتلا ىلع نورثكألا :ةيافكلا يف لاقو «مامإلل لامتحا

 .ناويحلا نسب صفلا كسمي ام باحصألا هّبشو امهب صتخي الو

 فْيسلاَك ٍبْرَحْلا تآلآ ُةّيِلِحَو "“عامإلاب مَناَحْلا ٍةّصِفْلا َنِم هَل ُلِجَيَو
 هنأل ءاهوحنو فخلاو عردلاو ماهسلا فارطأ اذكو ميما رسكب ةَقَطنِمْلاَو َحْمرلاَ

 سرفلل ةيلحت هنأل «ٌمّصألا يف ِماَجّللاَو جْرسسلاَك ُهسِْلَي ال ام ال "”رافكلا ظيغي

 شت هنأل ٍِبْرَحْلا ِةَلآ ةت ٍةآرَمْلِل َسْيَلَو ءفيسلاك معن :يناثلاو ؛سرافلل ال

 عاّونأ سبل اًهْلَو «هتيلحت اهلف برحلل هسبل اهل نأل يشاشلل هجو هيفو «لاحّرلاب

 حلا يف اًمهب جين ام اكو ءًايرق فلاسلا ربحلل َِِفْلاَو ٍبَهَذلا يلح

 .ءاليخلاو فرسلا ةدايز نم هيف امل «ميرحتلا :يناثلاو «يقيقح سابل هنأل يلحلاك

 هنر لاَحْلَخَك ءهانحيأ ام ّلك يف يأ ءيفّرتسلا يف علما ٌميرحت حّصألاَ

 ال امك مرحي ال :يناثلاو كلذ يف ةنيز الو هب نيرتي ام نه حابملا نأل «رانید اتام

 نانسألا طبر يف ءاج ام باب :متاخلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(يبَهَذ نِ ًافنأ

 ام باب :سابللا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو )٤۲۳۲(. ثيدحلا :بهذلاب

 . بيرغ نسح ثيدح :لاقو )١77١(4 ثيدحلا :بهذلاب نائسألا دش يف ءاج

 هاور سنأ ثيدح .(ةّضِف نم ًامئاح دخلا يو يبنلا نأ اک رمع نباو سنأ ثيدحل (484)

 ىلإ ملعلا لهأ باتكو ةلوانملا يف ركذي ام باب :ملعلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا

 ميتاوع باب :بابللا باتك يف هاور رمع نبا ثيدحو .(55) ثيدحلا :نادلبلا

 :سابللا باتك :حييحصلا يف ملسم امهاورو .(2875) ثيدحلا :ةضفلاو بهذلا

 .(1051/0 ٤)و )3١55/71( نيثيدحلا

 ةف هِفْيَس عيوض نِي ل هللا لوُسَر فيس لعن ناكر :لاق هله سنأ ثيدحل (8)

 :فيسلا ةيلح باب :ةنيزلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا واور .(ِةَّضِف ىلج كلذ نب اَمَو

 . ۲۱۹ص ۸ ج



 AY ةَراَجْلاَو زاكرلاو نِوْعَمْلا ةاكز باب :ةاكلا باتيك

 ةغلابملاو ءدحاولا ا ا ا لماع ذاختا جمال ىلغ مرجع

 فرسلا رابتعا حرشلل اعبت ةضورلا يف يذلاو هرّرَحُمْلا اهرابتعا يف عبت : فرسلا يف

 .حصألا ىلع مرحب هنإف يأ ِسْرَحْلا ِةَلآ يف ةفاَرْسإ اكو الا دف ريغ نت

 ال :يئافلاو هل اماركإ دحا لكل يأ ٍقّصِفِب فَحْصُمْلا ٍةَيِلحَت ُراَوَجَو

 هس انيك ل واو تاتا: فيلا بهدي ةن وارن ادر يناوألاک

 نود فحصملا سفن ةيلحت زوجي :عبارلاو هيف درو يهنل ًاقلطم ال :ثلاثلاو «نآرقلل

 فحصملل ةيلح سيل هنأل ءاعطق مارحف بهذلاب هفالغ ةيلحت امأ «هنع لصفنملا هفالغ

 .اهيف هجو ءيجج ىلإ يلازغلا راشأو «بتكلا رئاس فحصملاب جرحو

 ِرِهاَرَجْلا ٍرِئاَس يف ةاكز الو "يسارا يف امكلْوَحْلا قلا ٍةاَكَر ُطْرَشَو

 .صفلا َدرَي ىَتَح هاكر آل نأ ٌلْصَألاَو صن هيف ذرب مل هنأل ِوُوُللاَك

 ٍةَراجتلاَو زاكرلاو نولعَملا ةاكز باب

 :زاكرلاو .ماقأ يأ ضْرألا ٍرِهاَوَج ْنِم ٌءْيَش هيف َنِدع ام لادلا رسكب :ُنِدْعَمْلا

 م اع :ةَراَجْتلاَو .هئافيحال أ را يأ يضرأألا يف ٌرْكَر أل الا ركب

 .ةلدألا نم يتأيس ام بابلا يف ٌلصألاو امنا بلطل هفْئرصَت و لامل

 وهو ؛هل ةكولم وأ ةحابم ضرأ نم يأ ءنعَم ْنِم ةف أ ابهَذ جَرْخَْسا نم

Eكردتسملا يفو ةضفلاو بهذلا يف رابحألا مومعل ورْشُع عبر همر  

 حلا لوق يفر E ٍةّيلَبقْلا نِداَعَمْلا َنِم َدَحَأ و هنأ ا

 [ ُلْوَحْلا هيلع ل وسب ىَنَح لام يف هاك آل ] :يو يتلا لاق :لاق ؛هفض يلع ثيدحل (35)

 .(515) مقرلا ين مدقت دقو

 نواَعَملا ّنِم دحأ يلا لوُسَر ن :هيبأ نع ؛ثراحلا نب لالب نب ثراح نع (4۳۷)
 لاق ؛هلظ ُرّمُع ناك امل مْ َنّيِقَعْلا ْثراَحْلا يب لاب طق هنا ؛ةقدصلا ةَ

<< 



A۸ٍةَراَجملاَو ٍزاَكرلاَو نِدَْمْلا ٍةَكَو باب :اگزلا ُباَتك  

 «رفحک يأ بعت ب لصح نإ لوق يقو «ضرألا يف ءافتحالا اخ زاكرلا ىلع سايق
 فالخلا اذه نأ ٍبْذَهُمْلا نب مهم امي ؛عرزلا ةاكرك ُهُسْمحُف الإ وِرْشُع عرف

 ةضفلاو بهذلاب جرصعو ءاعطق رشعلا عبر بجيف الإو ؛لوحلا ربتعي ال انلوق ىلع
 .هيف ةاكز ال هنإف ؛امهريغ

 غلبيل ربتعا امنإ باصنلا نأل ءاّمِهيِف ٍبَهْذَمْلاىَلَع لْوَحْلا ال ُباّصَنلا ُطَرَتْشُيَو
 امن نيلعملا نم جرختسملاو «لاملا ةيمنتل ريتعا امنإ لوحلاو «ةاساوملا لمتحي ًاغلبم لاما

 باصنلا يقو ءلوحلا ربتعن لو عورزلاو رامثلا يف باصنلا انربتعا اذهو ءهسفن يف
 «ةمينغلاو ءيفلاك باصنلا هيف ربتعي الف هسيمخت بجي لام هنأل ءطّررشي ال هنأ لوق

 لوألاو "© روهشملا ثيدحللو «ندعملا ريغ يف امك طرتشي هنأ :لوق لوحلا يفو

 .ندعملا ريغ ىلع هلم

 الو «رامللا نم قحالتي ام مضي امك ءُلَمَعْلا َعَاََت نإ ضغَب ىلإ صعب مصير عمال ر م
 ةداعلا نأل ٍكِيِدَجْلا ىَلَع ليلا ٌلاّصَنا طرشي الو هكلم ىلع لوألا ءاقب طرشي
 لمحكو لمعلا عطق ول امك مض الف ليلا عطق نمز لاط نإ هنأ :ميدقلاو ؛هقّرفت
 عطف اإ < نُوم يف هلاق ًاعطق ّمُض ًالإو «لوحلا ريتعن : مل اذإ فالخلا لمحو «نيتنس

 عطقنا نإو يأ ءالِإو ءرذعلا عفترا ىتم لمعلا ىلع فكاع هنأل مص رذغب لمعلا

 لغ الإ كغطقب مل .ساشلا نع ةرِحَتحَمل كلف مل ل هللا لوس ل :لالبإ
 باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(َقَّيََمْلا ساشلل باطخلا نب ادع عطفا :لاَق
 هقفاوو ؛هاحرخي لو حيحص ثيدح اذه :لاقو 47/١(: 39"4) ثيدحلا :ةاكزلا

 سيل :لاقو :(/770) ثيدحلا :ةاكزلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .يهذلا
 الإ و يبنلا نع ةياور هيف نكي مل ؛هوتبثأ ولو :ةسياور ثيدحلا لأ ُهتبثي امم اذه
 .هيف هلي يبلا نع ةيورم تسيلف «سمخحلا ةر نواعملا يف دعوت ةاكزلا ام .هعاطقإ

 . 45ص ۲ ج :نداعملا ةكز باب :ةاكزلا باتك :يعفاشلل مألا باتك :رظني

 ؟ ُلْوَحْلا هيلع لوح ىح لام ين ًةاكز ال ] :ِي يبلا لاق :لاق ؛هظ يلع ثيدحل (۹۳۸)

 ْ .(١5ه) مقرلا يف مدقت دقو



 ۸4 ٍةَراَجْنلاَو زاكرلاو نِدْعَمْلا ٍةاَكز باب :ةاكرلا باك

 ىلإ لوألا ُمْمعَي الف :لاقف مضلا عاطقنا ىنعم نيب مث هضارعإل الق رذع ريغب

 ُهَكَلَم امىلِإ همي امك لوألا لِ يناثلا ْمُضَيَو «ندعملا تح بوحو يف يأ «يناثلا

 «نآلا ندعلا نم دوجوملا ةصح جرخي ىتح يأ باللا لاّمْكِإ يف ندَْمْلا رغب

 هدنع يذلاو «لوحلا هيف طزنشي ال نآلا هدجو يذلا نأل «باصنلا نود ناك نإو

 . هك جاو لک يطعيف باصن عرمجاو هيف طرشي
 نم ندعملا فلاحو « "هيلع قفتم كلذ ي هلوقل ؛ُسْمْحْلا زاكرلا يفر

 لقف رثكت ندعملا ةنومو ؛هبحاو رثكف ةليلق هتنؤم وأ هليصحت يف ةنؤم ال هنأ ثيح
 .تارشعملاك هبجاو

 ؛ضرألا نم دافتسم بجاو قح هنأل ءِروُهْشَمْلا ىَلَع ٍةاَكّرلا َفِرْصَم فرص

 هب عطقلا ةضورلا لصأو «بذهملا حرش يف ّعّجَّرَو ؛عرزلا يف بحاولا هبشأف
 يلهاج لام هنأل ؛ءيفلا ةيآ يف نيروكذملا سمخلا لهأ ىلإ فرصي هنأ :يناثلاو

 جاتحي ال اذه ىلعف «ءيفلاك ناكف ؛باكر الو لين فاجيا ريغ نم هب رفظلا لصح

 .مألا يف هيلع صن «ةبرقلا نع جرح هنأل «ةين ىلإ
 دافتسم هنأل بَهْذََمْلا ىَلَع «هريغو بورضملا يأ ءُدْقْنلاَو ؛”باّصنلا :ُهطْرْسَو

 باصنلا هب لمكي ام هدنع ناكو لف «ندعم اك ةاكزلا هيف بحت امم صتحاف ضرألا نم

 لوق وهو «ثيدحلا قالطإل ءناطرتشي ال :يناثلا لوقلاو «ندعملا نم هريظنكف

 َلِمْحَو «لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ءرذنملا نبا هاكح امك ملعلا لهأ روهمج

 هذه حيحصت ةضورلا لصأ يف عقوو «فالخلا نم جورخلل «بابحتسالا ىلع ُصنلا
 رهو «هيف ةقشملل يأر ىلع ندعملا فلاخيو عامجإلاب ؛لْوَحْلا أل هبنتجاف ةتيرطلا

 ْنِإَف ءمالسإلا لبق ام اهب دارملاو ةيلهاجلا نيفد يأ «يلهاَجْلا ُدوُجْوَمْلا ءُراَكُرلا ينعي

 هاور .[ سمح زاكرلا يِفَو ] :لاق ب هللا َلوُسَر نأ ؛5#4 ةريره يبأ ثيدحل (4۳۹)

 )١59194(. ثيدحلا :سمخلا زاكرلا يف باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 , )10٠١/58( ثيدحلا :ءامجعلا حرج باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو



 ٍةَراَجَلاَر زاكرلاو َنولْعَمْلا ٍةاكز باب :ةاكرلا بات 4۹

 كوسلم نم كلم مسا وأ نآرقلا نم ءيش هيلع ناک ناب يأ مالْسإ جو

 يأ ءألإو لع ءالئينمالاب كَل ال ميما لام نأل لق كلام َمِلع «*'”مالسإلا
 ضرألا هجو ىلع هدحو ول امك لسا نأ رهالفلا نأل ةَطَقْلَف كلام ملعي م نإو

 يف نيروكذللا ءَوُه ِنِيَيرصلا يأ نِ ملعب مل نإ اَذَكَو ءاهيف لعفي امك هيف لعفيف
 دوحوملا يعي ُدجاَوْلا ُهُكِلْمَي اَمنِإَو ؛مالسإلل ًابيلغت كئابسلاك يأ ءيسفلا ةيآ

 راد وأ مالسإلا راد تاوم يأ ءَساَوُم يف ُهَدَجَو اذِإ هاك لا همر < «يلهاجلا

 ام ةلزنع هكلام فرعي ال امو هل كلام ال هنألف ؛تارملا امأ ُةاَيْحَأ كلم وأ :دهملا

 ىلع زاكّرلا نم اهيف ام اذكو «ضرألا كلم ءايحإلاب هنألف كلاملا امأو ءهل كلام ال

 دجسملا يف امأ يبَهْذَمْلا ىلع طلق ع راش وأ دجسم يف دج نإَف 2"*”حصألا

 هنأ ثحبلا هجو ىلع ركذ مث يوغبلا نع يعفارلا هلقن «قيرطلا يف هدجو ول امكف

 «ناهجو :ليقو ؛لافقلاو نويقارعلا هركذ ام وهف عراشلا ةلأسم امأو ءًازاكر نوكي

 يأ لو ءرادلا يف ةعتمألاك نيمي الب يأ ُاَعْذا نإ صْخُشاِلَف صخش كم يف وأ

 هل نركيف يأ يحمل ىلإ يهب ىَتح اَذَكَهَو « نم كلم نعلق هع ل نإو
 هنأل ؛هنع هكلم لز مل عيبلابو «ضرألا يف ام كلم ءايحإلاب هنأل ؛هعدي مل نإو

 تناك ] :هيف روهشملا ثيدحلل ؛ءافلحو ءارمأ مه اغإو ؛ٌكِلَم مالسإلا يف سيل :هتسلق (46:)

 يڍغب يب ال هنو يبت هَل ي كلم املك االام سوس وارا نب

 ثييدحلا :ةرامإلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ اورئكتف ٌءاَملَح ُنوُكَتَسَو

 دهعلا كولم مهو ءاوُريَغَو اوُنرَح نيذلا نيملسملا َكولُم دارأ هلع هنكلو (1847/4 4)

 دوت مك ] [ ًاضوُصَع اكلم درك مث ] : هللا لوسر ثيدحل «ييربجلا وأ ّضاعلا
 . ملعأ هللاو .[ اربح اكلم

 لق 5 الر لأ ورم ب ادع وح نع أ نع بعض یہ ورع ثيدح (11)

 فرع ؟ءاتْيم لبس يف ذأ اةئوُكسَم يرق يف دحر تنك ذإ] :ٌلْجَر دحر رنک يف
 هيف اتي ليس ريغ | يتوكل ريع ر زا وما رع يف دحر تنك انو

 ثيدحلا :عريبلا باك :كردتسسملا يف مكاسحلا هاور .[ سس زاکرلا يفر

 . حيحص هدانسإو 25007



 8اس راجا زاكرلاو نولغملا اكر باب :قاكزلا بانک

 «هماقم نومئاق هتثروف اكلاه هنع كلملا ىقلت نم وأ يحن ا ناك نإف «لوقنم نوفدم

 هتتفد انأ :عئابلا لاقو ؛هتنفد انأو يل وه :يرتشملا لاقن يأ رتْشُمَو ٌعئاَب ُةَعَرات ولو

 يأ هيم ديلا وذ قط نيتشر رمزا كم رک أ ؛ءابحإلاب هكلم وأ
 عاستم يف عازنلا عقو ول امك راصف مهل ديلا نأل ؛رجأتسملاو ريعتسملاو يرتشملا وهو
 . رادلا

 ةماع عمجأو :رذنملا نبا لاق «ةراجتلا ةاكزل فنصملا هدقع لصفلا اذه :ٌلْصَف

 اربَحْعُم ءاهريغك ُباّصْنلاَو لْوَحْلا ٍةَراَجتلا ٍةاَكَر طش ءاهبوجو ىلع ملعلا لهأ
 ؛داقعنالا تقو لوألا نأل يفرط :لوق يفر «بوحولا تقو هنأل ءلْوَحْلا رخآب

 ناذهو تاوكزلا رئاس ىلع سايق ءیویوجب (هِعيِمَجِب ب :لوق يفو «بوحولا تقو :يناثلار
 لآلج يف قلا ىلإ در ول ءًاضيأ كلاثلاو يأ رهْظألا ىَلَعَف ءناجرخم نالرقلا

 ادو «ُلوَحلا عطف هن :حصألاف ؛ٌةعْلِس هبىَرتشاَو ؛باّصتلا ؛ نود وهو لْوَحلا

 لحم مث «عطقني ال :يناشلاو «ضيضنتلاب ًاسح ناصقتلا قفحتل اهئاَرِش نِ اَهْلْوَح
 عاب ولف .هب موقي يذلا ره هب عاب يذلا دقنلا ناك اذإ اع صوصخم فالخلا

 نأ 3 ةعلسلاب ةعلسلا عيبك وهف «ريئاندلاب ميوقتلا يضتقي لاحلاو «مهاردلاب

 ادي هنأ حصألاَف باّصتلا نوُد ٍضْرَعْلا مي ُةَميِقَو «لوَحْلا مت ولو «عطقنيال لوحلا

 ةميقلا تغلب ىتم لب ءال :يناثلاو هيف ةاكز الو ىضم هنأل لوألا ُلُطْبَيَو «ُلْوَح
 لمكي ام هل نكي مل اذإ ام ؛فالخلا لحمو «ناث لوح ئدتبي مث ةاكزلا بحت اباصن

 ةينقلا ةينب يأ اهني ٍةَينِقْلِل ٍةَراَجَلا ْضْرَع ٌريِصَيَو ءالف ناك نإف ؛باصنلا هب
 ةراجتلاو «ةينقلا لصألا نأل ,حصألا ىلع ةينلاب ةراجتلل ريصي ال ةينقلا ضرع فالخب

 هبلسَكب اهي تَرَ اذ ٍةَراَجَتلِلْضْرَعْلا ريمي امنإو ءدحوت ملو اهتينب فرصتلا يه

 ريصي ؛راسو ىون ول امك ءاهلعف ىلإ ةراحتلا دصق مامضنال ؛ءاَريشك ٍةَضَواَعُمب

 ىنعم يلو «ةديدج ةين ىلإ ةلماعم لك يف جاتحي ال ةراحتلا مكح تبث اذإو «رفاسم
 ُرْهَمْلا اكو «ةراحتلا ضرع ةين ىلع ناسنإ ةمذ يف هل نيد نع حلاص ول ءارشلا

 كلم اميف ةعفشلا تتبث اذهلو ؛:ةضواعمب كلم لام هنأل ٌحَصألا يف عْلخْلا ضوغو



 ٍةَراَجَتلاَ ٍزاَكَرلاَو نما ٍةاَكْز باب :ٍةاَكّرلا بات ۹۲

 ءلوألاب عطقلا بذهملا حرش يف ححصو ؛ةراجت دعي ال كلذ نأ هلباقم هجوو ءامهب

 دصق اذإ باوشلا طرشب ةبحلا امأ ءةراحت دعي ال اناحي كلمتلا نأل ةضح يأ ءةَبهب ال

 هنأل يبيع ٍداَدْرِيْساَو «ةبملا يف هانلق امل ءٍِباَطِتْخاَو ءارشلاك هنإف ةراجتلا كلذب

 وأ ناك ابورضم يأ ًاضيأ باص دب ءةراجتلا لام يأ كَل اَذِإَو تراحم سيل

 اذإ اَّمأ «نيعلاب ءارشلا ناك اذإ يأ ءِدَقنلا كلي نيج نِي ُهلْوَحَف «بورضم ريغ

 ةراجتلا لوح ءيدتبيو دقنلا لوح ٌعطقنيف ا مث * ِةَمَذلا يف باّصِني ىرش

 يف هب مزج اذك ةهجلا هذه ىلإ فرصلل نيعتي مل باصنلا نأل ؛ءارشلا نيح نم

 نودب هكلم وأ يأ ُهَنوُد وأ هيف فالح ال :ِبْذَمُمْلا حرش يف لاقو «ةضورلا

 ءةاكز لام نكي مل هكلم ام نأل ءءاَرشلا نوف «بايثلاك يأ يق ٍضْرَعِب ءباصن

 لوحلا يف راج لام ةمئاسلا نأل هلو ىلع ین ب ةَمئاِس باصزب ُهَكَلَم نإ :ليقو

 .ًاقلعتمو أردق نيتاكزلا فالتخال ؛ءانب ال :حيحصلاو «دقتلاك

 يف ضن نإ ال جالاك ضي مل نإ لؤَحْلا يف لصألا ىلإ حبلا مُضَيَو

 ةئامثالثب لوحلا ءانثأ يف هعابف نيتئاعب هاؤشا ضرعك ؛لاملا سأر سنجب يأ رهْظألا

 فلاخيو «هيف نئاك هنإف ضني مل ام فالخب زيمتم هنأل ؛هدي يف يهو لوحلا متو

 حبرلاو هلوحم لصألا يكزيف ؛فرصتلا نم اذهو لاملا لصأ نم دلوتم هنإف جاتتلا

 نيح نم :ليقو «هدارفإ ببس هنأل !هيضوُضن نيح نم ُةَلوح اذه ىلعف ؛لوحب درفي
 ءاوسو «ُقْرَفْلا فلس دقو جاتنلاك مضي هنأ :يناثلاو ؛هلوصح ببس هنأل ؛هروهظ

 ؛لاملا ريغ نم ضن اذإ امأ ,حصألا ىلع راج فالخلاف هكسمي ملوأ ّضانلا كسمأ

 حجو 5 هنإ :ليقو «ميوقتلا هب عقي ال هنأل ؛ضرعب ًاضرع لدبأ ول امك رهف
 اذإ امأف «باصن هتميق ضرعب وأ دقنلا نم باصنب ضرعلا ىزرشا اذإ اميف هانركذ ام

 ؛حيحصلاب انلقو «لوحلا مامت ىلإ اهكسمأو نيتئامه رهشأ ةتس دعب هعابو ةئام هارتشا

 ىلإ مضي ال ضوضنلا عم حبرلا نأو «لوحلا رخآ يف الإ ريتعي ال باصنلا نأ :وهو

 .رهشأ ةتس دعب حبرلا يكزيف ؛لوحلا يف لصألا

 ال :يناشلاو هورج امهنأل ,ةراجت لام ُهَرَمْلَو ٍضْرَعْلا َدْلَو نأ :حصألاو



 4 ٍةَراَجْملاَو زاکر لاو نِْعَمْا ٍةاَكَر با :ةاکزلا بانك

 ,لْصألا لوح ُهَلْوَح أو «ًءامنتسا يهو ٌءا اذه نإف «ةراجتلاب الصحي مل امهنأل
 دلو يف فالخلاو «رامثلا روهظو دلولا لاصفنا نم لب ءال :يناثلاو «ةمئاسلا جاتنك
 هنيفو هقميقب مألا ناصقن ربح تصقن نإف «ةدالولاب مألا ةميق صقنت مل اذإ ضرعلا

 هيف فالح الف رع عبر هنوك امأ (ةَمِيِقْلا رشغ غبر اَهِبِجاَوَو مامالل لامتحا ل ل رك ركل رار رق

 نم جرح نأ زوجي الو ؛هركذ ام اهحصأ :لاوقأ هيف ؟ جّرخُي نيأ نم :معن «دقنلاک
 نإف رحتي :ثلاشلاو هني جرحي :يناثلاو ءةميقلا وه ةاكزلا قلعتم نأل ءضرعلا

 غلب نإف ءهلصأ هنأل هيلإ ميقلا برقأ دقتل نال ءِباّصني كلم نإ وب موف ,دقتب كلم
 بلاغب موقي :يناشلاو ءهانلق امل حَصألا يف هلو اَذَكَو ءالف ًالإو ؛ُةاكز ؛ًاباصن هب
 دقنلا سنج نم كلمي م اذإ ام فالخلا عضومو «ضرعب ىرتشا ول امك «دلبلا دقن
 هب كلم ام سنجب ميوقتلا نا فالح الف كلم نإف «باصنلا متي ام هب ىرتشا يذلا
 ؛ضّرَعب وأ ءدلبلا دقن بلاغب مّرقي هنأ :لوق هيف يتأي :ةضورلا يف لاقو ؛يعفارلا هلاق

 بلغ إف «دلبلا دقن ىلإ عحر لصألابب ميوقتلا رذعت ال هنأل لبا دقن بلاغ

 يفامك ارفف عقنألاب موق امهب َعََب نف هب مرق ءاباصِن اَمِهِدَحأبَعلَبو نادقن
 امك ءاش امهيأب مّرقيف يأ ُكِلاَمْلا ُرّيختَي :ليقو «نوبللا تانبو قاقحلا عامتجا
 «ةضورلا لصأ يف فنصملا هححصو ءمهاردلاو نيتاشلا نيب ناربخلا يطعم ريخ

 قئامي ىرشا نأب يأ ءضْرَعَو قب كَم نإَو «هيضتقي حرشلا يف يعفارلا مالكو
 نود دقتل ناك نإف ِبِلاَعْلاِب يِقاْاَو هب لا لاَ ام مو «ةينق ضرعو مهرد

 «ببسلا فالتعالءاهتاكر عم ٍةَراَجَلا ٍدْبَع ُةَرْطِف بجو «ناهحولا داع باصنلا

 يأ ءاسبجَو طف ِنيئاَكَرلا ىدخإ بام َلُمَك إف ةَمئاَس ُضْرَعْلا ناك وأو
 ٌةاَكَرَف اَمُهِباَصِن وأ هنود اهتميق نيعبرأو باصن اهتميق مدغلا نم نيثالثو ةعستك
 رفكي كلذلو ءعامجإلاو صنلاب تبحو اهنأل ؛اهتوقل يلَجْلا يف بحت نيل
 ةراحتلا ةاكز بيلغت ميدقلاو ءاهيف فلتخم اهنإف ةراجتلا ةاكز فالخب اهدحاج

 الو «نايعألا ضعبب صتخت نيعلا ةاكزو ؛ءيش لك يف بحت اهنإف ًاضيأ اهتوقل
 بوحجولا تقو قفتا ءاوس «فالخلا درط حصألاو نيتاكزلا نيب عمجي ال هنأ فال



 ٍةَراَجتلاَو زاكرلاو ندَْمْلا اكر با :ةاَكّرلا باک £۹4

 اهلاَمب ىَرَتُشا نأب :ةَراَجَملا ُلْوَح َقَبس ْوَل ,ديدحلا يعي ءاَذَه ىلَعف «فلتحا وأ
 ٍةاَكَر ُبوُجُو :ُحّصألاَف ؛ةينقلا دصقي مو يأ ٍَمِئاَس باص رهظأ ةت َدْعَب
 ضِرَّفنُم نم يأ لوح حييل اهوح ضعب طح اليك ءاهلوح مام ةراجلا
 قبس امو ءاطوح ماع دنع نيعلا ةاكز بحت :يناثلاو دبا نيل ٍةاكَرِل لوح

 ةراجتلا لوح ىلع يبني ةمئاسلا لوح نإ :ثلاشلاو «لطعتي ةراجتلا لوح نم

 .ًامزج اهوح رخآ يف اهاكز ةراجتلا ةاكز تبلغ اذإ امأ «هسكعك

 لب ؛رهظألا رهو يأ ,روُهظلاب حئرلا كمي ال ٍضارِْل ُلِماَع :اَنلُق اذِإَو

 ؛حبرلاو لاملا سأر يأ ؛عِيِمَجْلا هاكر ِكِلاَمْلا ىَلَعَف «هباب يف يتأيس امك ةمسقلاب

 حصألا يف حئّرلا نم تبسُخ ضار لام نم اًهَجّرْخَأ نإَف هكلم عيمجلا نأل
 سأر نم امهنأ :يناثلاو «مألا يف هيلع صن ام اذهو «ةرطفلاو ةيانجلا شرأو نّوملاك

 اهنأل ؛لصألا نِي لْصألا ٌهاَكَرَو ؛حبرلا نم حبرلا ةاكز :ثلاثلاو «ةصاخخ لاما

 نم هجو لاَمْلا سأر ُةاَكَر كَمَا مل ٍروُهُظلاب ُكِلْمَي :انلُق نإ ءامهبن تبحو
 «لصوتلا نِي هنكمتل صج اکر َلِماَعْلا ُمَرْلَي هنأ بَهَدَمْلاَو كلذ هكلل «جئرلا

 هنأ :ةشلاثلاو «نارسخلا رارقتسال هكلم رارقتسا مدعل عنملاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو

 . فرصتلا لامك نم نكمتم ريغ هنأل ؛بوصغم اك نيلوقلا ىلع

 لوح ءادتباو ؛ةمسقلا لبق اهحارخإ هزلي مل لماعلا ىلع ةاكزلا انبحوأ اذإ :ٌعْرَف
 يف حصألا ىلع هب ٌدبتسا ضارقلا لام نم اهحارخإ دارأ اذإو ؛روهظلا نم ِهِيّصِح
 .عيمجلا

 ةَقَدصلا جرن نأ انما ناک ی هللا ٌلوُسَر أ):لاف ؛ه بدنح نب َةَرُمَس ثيدحل (447)

 اذإ ضورعلا باب :ةاكزلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ 'هاور .(عِتلل دين يذلا نم
 .رظن.هدانسإ يلو :ُتْلُق )١١57(, ثيدحلا :ةراحتلل تناك

 طح اهيلعو بفنصملا ىلع ئرف لصأ ىلع لباقم غلب :(7) ةححسنلا شماه يف (#)



 440 رطهلا قار با :ةاكزلا باک

 ٍرْطِفلا ٍةاَكَز ُباَب

 نم رطفلا ىلإ ثيدحلا يف ةفاضم اهنأل ,ِرّهْظَألا يف ديما ِةَلْيل لأب بجت

 ىلع ناَضَمر نِ رطل هاك و هللا ُلوَُر ضَرَق ] رمع نبا ثيدح وهو ناضمر
 ّنِم ىشنأ و ًاركذ دبع وَ رُخ لك ىّلَع روش ن ًاعاص و رم اني ااّص سانا
 ةقلعتم ةبرق اهنأل ؛رجفلا عولطب بحت اهنأ :يناثلاو :2"*' "يلع قفنم نم [ َنْيِلْسُمْلا

 نيتقولا عومجمم بحت اهنأ :ثلاثلاو «ةيحضألاك ديعلا ىلع اهتقو ُمّدقتي الف ديعلاب

 غب تام نع جرح :لاقف ححارلا ىلع عر مث ءاعبمج ديعلاو رطفلاب اهقلعتل

 بوحو ال :ثلاثلا ىلعو «يكحلا سكعتي ب :يناثلا ىلعو دلو ْنَم كود ٍِبوُرغْلا

 ىّدوَت نأ ] اهب رمأ ُمالّسملاَو ةالَّصلا ِهِيَلَع هنأل ِهِتَألَص نع ٌرْحَوت ال نأ ُنَسْيَ

 .889ايلع قفتم [ لمى سلا جو لق
 قرا ها ر

 اده يِف بّلَطلا نع مُهونغأ ] :درو دق هنأل هوي نع اهريِخأَت مرحي

 رفا ىَلَع ةَرْطِف الو «تقرلا نع اهج ورخ كلذ عم اهؤاضق همزليو ©“ 72

 ثيدحلا :دبعلا ىلع رطفلا ةقدص باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (445)

 )181/1١١(. ثيدحلا :رطفلا ةاكز باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )٠١٠١٤(.

 ْنِم اعاص ٍرطِفْلا اكر ب هللا ُلوُسَر ّضَرْف) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (44 5)

 ن ٍبكلاوٍثفْصلَو یاو ٍرَكذلاو رحل بلا ىَلَع ريش ْنِم اعاص وأ رت

 يف يراحبلا هاور .(ةالَّصلا ىلإ سانلا جرّرخ لبق یدو نأ اب راو نيل
 يف ملسمو )١5١7(. ثيدحلا :رطفلل ةقدصلا ضرف باب :ةاكر لا بانك :حيحصلا

 )984/1١7(. ٠ ثيدحلا :رطفلا ةاكز باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا

 ريدملا ردبلا ةصالح يف نسقلملا نبا لاق [ مْ اًدَه ين بْلُطلا نع ٌمُهونْغُأ ] :ثيدح (44)

 نع فذحب يطقرادلا هاور :(غ٠8١٠) ثيدحلا :رطفلا ةاكز باب :ةاكزلا باتك“

>> 



 رطفلا ٍةاَكَر باب :ةاكّرلا باك ۹

 «وحنو ِثرإب يأ ءهدَع يف الإ «هكلم يف لاوقألا ٌدترملا ينو ؛عامجإلاب يلصأ يأ

 ىلع هترطف تبحجو نم ىلع ًءانب هيلع بحت اهنإف يأ «ٌحّصألا يف ٍمِلْسُمْلا ِهبيِرَكَو

 تبحجو اهنأ ىلع ءانب ءال :يناثلاو «يدؤملا اهلمحتيو هنع يدَوُمْلا ىلع تبجو هريغ

 .ءادتبا يدؤملا ىلع

 هبسك يف هيلع بحت اهنأ هجو بتاَكُمْلا يِفَو «هفعضوأ هكلم مدعل ِقيِقَر لَو
 ةباتكلا يف اذهو ءامهيلع بوحو ال :حصألاو کلم هنأل وديس ىلع :ليقو «هتقفنك

 نأل طق ُهُمَرْلَي رح هضخب نمو أ ءامزج ةديس ىلع بجتف ةدسافلا امأ :ةحيحصلا

 نإف ِدّيسلا نيبو هنيب َةأِئاَهُم رت مل اذإ اذهو «ةكرتشم يهو ةقفنلا ٌعبتت ةرطفلا

 روهمجلا ىلإ يدرواملا بسنو «هشيون يف بوجولا نمز عقو نم صتختف ترج
 .رهظأ هنإ :لاقو هفالح

 .ضعبملا مكح كرتشملا رابعلا مكح :ٌعْرف

 يف ن يتوق وتو نع لطف مَ نم :هلوقب ُةَّدَح مث ؛عامجإلاب رغم الو ر

 نب دب ال هنأل ؛توقلا نع لضفلا ربتعا اغإو ٌرِسْعُمَف ٌءيَش ُهَمْوَيَو ديلا هلْ يقف
 ةراَمكلا يف امك «ٌحّصألا يف لِ حاي ِمِهاَحَو ٍنكْسَم نع ًاليضاف ةنوك طري
 الدب ةرافكلا نأ قرفلاو ؛ال :يناشلاو ")وب نيا امهنوك طرتشيو ةرهطلا عماجي

 مهلك [ مولا اَذَه فاَوَط مُهونغا ] :ظفلب يقهيبلاو ثيدحلا مولع يف مكاحلاو بلطلا

 هريغ :يقهيبلا لاق .فيعض وهو ييدملا رشعم وبأ هدانسإ يقو .رمع نبا ةياور نم

 :رطفلا ةاكز باتك :ننسلا يف ٰيطقرادلا هاور :لاق امك وه :ْتْلَق .هإ .هنم قثرأ

 :ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلاو ١07-517 ١. ص ۲ ج :باتكلا نم (1۷) ثيدحلا

 ننسلا يف يقهيبلاو . ١٠١٠ص :ثيدحلا مولع نم نيئالثلاو يداحلا عونلا ركذ

 نبا لاقو .(۷۸۳۲) ثيدحلا :رطفلا ةاكز جارحإ تقو باب :ةاكزلا باتك :ىربكلا

 . هار ره لب :ُتْلَق :(44۷) ثيدحلا :جاتحملا ةفحت يف نقلملا

 رهط ٍرطِلا ةاكز و للا ُلوُسَر ضَرْف) :لاق ؛امهنج هللا يضر سابع نبا ثيدحل (445)
 لوم اكر يه ةالّصلا َلْبق اها نم م نیکاَّسَمْلِل ةَمْعُطَو ؛ِوشَقَرلاَو ِرْغَللا نم مِئاّصلِ

>> 



 4 رطققلا ٍةاَكَر باب :قاکزلا باک

 نع ًاضيأ ًالضاف هنوك طرتشي هنأ كش الو نْيَّدلاك يهف ةرطفلا فالخب هيلإ لقتنت

 .هيلع قافتالا مامإلا نع لقن ام وهو طازتشالاب مَرِجف
 مع مم

 وأ ةبارف وأ ٍةَّيجوز ببسب يأ «ةعقن همر نم ةَرطَف مر ترطب ُهَمِزَل ْنَمَو
 بحت ةرطفلا نأ ىلع مئاق عامجإلاو «مهنع يدؤي ام دجوو نيملسم اوناك اذإ كلم

 بسرَقْلاَو ءدِيَعْلا ةَرْطِف ٌمِلْسُمْلا ُمَرْلَي ل كَل ءةلمحلا يف ريغلا ببسب ريغلا ىلع
 يجوز ةَرْطِف َدْبَمْلاالَو «لمحتلا ىلع ءانب مهتقفن تبحر نإو يأ ءرافكلا ٍةَجْوّرلاَو
 نسع ٍلُمَحَتلِل ًالهأ سيل هنأل ,هبسك نم اهيلع قفني ناك نإو َةَمَأ وا تناك هَر يأ

 تبجو نإو يأ هيأ ٍةَجْوَز ٌةَرْطِف نيالا ًالَو هريغ نع لمحتي فيكف هسفن ةاكز
 نم اهنكمي ةقفنلا دمه نأب :لوألا باجأو «ةقفتلاك ةْجَو نالا يِفَو «هيلع اهتقفن
 .ةرطفلا دقف فالخب هجيوزت ىلإ نبالا جاتحيف خسفلا

 ءاَهترطف ةَرْحْلا ُهَحَجْور مرلي هلأ :ُرَهْظألاَف دبع ناك ؤأ جْوؤلا َرَسعأ لو
 يقالي بوحولا نأى لع ٌءانب ألا يف قَمَألا ديس اكو :ةرسوم تناك اذإ يأ

 :ُتْلُق .هلباقم ىلع ءانب اهيلع بحت ال :يناثلاو ؛يدؤملا هلمحتيو ءادتبا هنع يّدؤملا
 اهميلست لامكل ةّمألا دّيس مزليو يأ ُمَلْعَأ هلل او فرحا ُمَرلَي ال صوُصنَم أا حّصألا

 فالخب رسعملا جوزلاىلع رقتستالو مادخختسالاو ةرفاسملا ليلدب ةّمألا هفالخب ؛اهسفن
 , 2249 ةقفنلا

 باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .عساَقَدصلا َنِم ةَقَدّص يه ٍةألّصلا دعب اعاد ْنَمَو
 :ةاكزلا باتك :ننسلا لا هجام نباو )١15١4(. ثيدحلا :رطفلا ةاكز باب :ةاكرلا

 ثيدحلا :ةاكزلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )١۱۸۲۷(. ثيدحلا :رطفلا ةقدص باب

«(T/1 644)هقفاوو ؛هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو  

 .يراخبلا طرش ىلع :لاق يهذلا

 .طقف (۳) ةحسن يف .حصألا يف (#)

 رمع نبا يتيح «يكزملا ةياعر يف نركي نمع رطفلا ةاكز نم مدقت ام لك يل لصألا (157)
<< 



 رطفلا ةاكز باب :ةاكزلا باك 4۸

 ىلع امهيف ةرطف ال دجسم ىلع ًافوقوم وأ لاملا تيبل ناك اذإ دبعلا :ًعْرَق

 يف حصألاو «ةلاحمال ُةتقفن بجتف ّحّصألا َرْهَو ؛هلل كلي :انلقو نيم وأ «حيحصلا

 .ةفلاسلا ةدعاقلا نم هذه ىننسنف ءةرطف ال ةضورا

 كلوا قم ينال درطف جارح بوج بذل دل رح خ عطقنا ولو

 ْتَعّرُش مت َةَلْهُمْلا ّنأل «بئاغلا لاملا فالخب يأ ءِلاحْلا يف قافتا لوري ال وهر

 بيش ال :لْوَق يِفَو ءلاملا ةاكز كاع اذإ :ٌليِقَو ءانه ربتعم ريغ وهو ءاّمنلا ىَْعَمِل
 بهذملا وهو قراقكلا يف هئازجا مدع نم جرن لوقلا اذهو ؛ةّمذلا هارب لْصألا أل

 ةحوز نأ دوقفملا ثرأ ىلع مالكلا يف ضئارفلا باتك يف يعفارلا ركذ امل ًاطايتحا

 ؛اذه ىلعف :لاق ؛ةمئألا مالك همهفأ ام ىلع حكت نأ اه ؛هلام ّمّسُق اذإ دوقفملا

 شيعي ال هنأ نظلا ىلع بلغت يلا ةدملا يهو يأ ةدملا هذه دعب هربخ عطقنملا دبعلاف

 «كلذ لبق ام نيلوقلا عضومو ءًاعطق ةرافكلا هنع يزحت الو هترطف بحت ال ءاهدعب

 بهذملاف ءًاقبآ ناك نإو بحت هترطف نإف «هتعاط يف ناكو هربخ عطقني مل اذإ امأ

 ْنَم نأ حّصألاَو ءبوجولا تقو هتحوز نيبو هنيب ليح اذإ اميف درطو هيف بوحولا

 لوألاو «ةرافكلا يف ةبقرلا ضعبك ءال :يناثلاو «ةردقلل ملي عام ضني رس

 . ةراقكلا فالخب اه َلَدَب ال ةرطفلا نأب :َقرَ

 .مامالل ٌلامتحا هيفف دم ضعب دحو ول :ّعْرف

 اهتقفن نأل ُهَمَجْوَر مث ءاهب ًامامتها سفن َمُدَق ناَعيّصلا َضْعَب َدَجَو ْوَل ناو

 تبنت هتقفن نأل ريفا دلو مث «نامزلا يضع طقست ال اهنأ ليلدب دكآ

 ىلع بحت دق هرغص يف هتقفن نأل «بألا مث ,عامجإلاب تبثت هترطفو “صاب

 يضر رمع نبا نع يقهيبلا هاورام مث .بابلا لوأ يف امدقت دقو ءامهنع هللا يضر

 ٍدْبَعلاَو حلاو رْيكْلاَو ريغّصلا نَع رطفلا ٍةَقَدَصب كلي هللا لور قار :لاق ؛امهنع هللا

 :رطفلا ةاكز جارحإ باب :ةاكزلا باتك :ىربكلا نئسلا يف هاور .(نوُنوُمت ْنّمِ
 . ملعأ هللاو ؛يوق ريغ هدانسيإ :لاقو ء(۲۷۷۹) ثيدحلا

 عفدو ي يبنلا هعاب يذلا ربدملا ةصق يف امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج ثيدحل (44)

>> 



 44 رطفلا ٍةاَكَر باب :ٍةاَكّرلا بايك

 ةدالرلاب اهتمرح ةوقل ألا مك بأ ةقفن نم دك هيبأ ةقفن تناكف ِهَّمَأ نود هيبأ

 حرش يف قّرفو «تاقفنلا يف فلاخو مألا ىلع بألا انه مّدق هنأ ملعاو ريكا م

 ُبألاو «فرشلاو ريهطتلل ةرطفلاو جوحأ مألاو ةلخلا دسل ةقفنلا نأب امهنيب بذهملا

 .حرشلا نم اهعجارف هجوأ ةعست فنصملا مالك نم حصألا لباقمو «هب ىلوأ

 ثلثو لاطرأ ةسمخ وهو ؛بابلا لوأ يف فلاسلا رمع نبا ثيدحل ,ٌعاص يهو

 لئاسملا سوؤر يف فلاخو «يمرادلا نع بذهملا حرشو ةضورلا يف هلقن امك ابيرقت
 هلاق اذك تلو ًامَهْرِد ْنوُعْسَتَو ٌةَنالَنَو مَهْرِو ِةَناَمَتس َوُهَو ,ديدحت هنإ :لاقف
 امك هفالخ ححص فنصلاو ءامهرد نوثالثو ةع دادغب لطر نأ ىلع ءانب يعفارلا

 ةئاَمْحِس حصألا :تلق :لاقف هيلع ضرتعا كلذلف تابنلا ةاكز باب يف قبس

 هل او تاسلا ٍةاَكَر يف م اَمِل مهر عاَبسأ ةَسْمَحَو ًامقزو َنوُناَمَتَو َسْمْحَو
 رمتلاو ريعشلاو ربلا رهو رشعلا هيف بجي يذلا يأ ُرُشَعُمْلا توّقْلا ةسدجو مَلْع
 طقألا اذكر ءتوقلا عماجب سايقلاب اهضعبو صنلاي اهضعب ءاههبشأ امو بيبزلاو

 عطقلا يغبنيو (0450يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم نيحيحصلا ل هتوبثل ءرهظألا يف

 كه ميس لَ ناف ؛اهِيَلع قّدَصَتَف كيسفنب أَدْبِإ ] :هل لاق مث ءهريدم ىلإ هنم

 انه ءيش كيرف يِ ْنَع لضم إم كيرف يلف كل نع يشم لصف نإ
 بانك :حيحصلا يف ملسم هاور .َكِلَمش ْنَعَو كيب نعَو كندي ن لري [اذَكَهَو
 هج :لضفأ ةقدصلا يأ باب :ننسلا يف يئاسنلاو .(447/41) ثيدحلا :ةاكزلا

 4-7 ص

 َلاَمَ [ أوُقَدَصَن ] :ة هللا لرسَر َلاَق :لاق ؛هنفط ةريره يبأ ثيدح «ةريسفتو

 .رخآ يرانع :لاق [ كيفن ىَلَع هب قد ] :َلاَق ؛راند يدنع هللا َلوُسَر اي :ٌلُحَر
5 2207 

 [ َكِدَلَو ىَلَع هب قد ] :َلاَق .رخآ يدنع :َلاَق [ َكِتَحْرَر ىَلَع وب قَّدَصَت ] :لاق
 تنا ) :لائ.ٌيخآ يردن :َلاَق [ كيِداخىلَع وب قّدصت) :لاَق 05 يڍنع :َلاَق

 . ۲٠ص ج :نئسلا يف يئاسنلاو .(1141) ثيدحلا :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ٌرَصْبأ
 عاص زأ ٍماَمَط نِ ًاعاص رطِفْلا اکر جرن انك) :لوقي ض يردخلا ديعس يبا نع (449)

 يف يراخبلا هاور .(عبْيَز ن ًاعاص وأ طق نم ًاعاص وأ رَت ن اعاص وأ رش ن
<< 



 رطفلا ٍةاَكْز باب :ٍةاكرلا باج ٠+8

 نأ هبشألاو انعم يف نبجلاو نيللا نأ :حصألاو هيف رشع ال هنأل لل :يناثلاو «هب

 جارخإ انزوح اذإو كلذ ف يدابلاو رضاحلا نيب قرف ال هنأو تاقی نميف اذه

 .بيعم هنأل ؛ةرهوج حلملا ٌةرثك َدسفأ يذلا حلمملا جارحخإ يرجي الف طقألا

 .ًاعطق يزحت ال تقلاك ةردانلا تاوقألا :ٌعْرف

 توق ال ٍةَنَّسلا ترك ّدارملا نأ :باوصلاو «ةرافكلاك ِهِدَلَب توف نِي بجو
 لكأي اع :ليقو هلاحب رابتعالاو دل ةعبات اهنأل هتوف نم :ليقو يبول ٍتْقَو

 ماعط نم ًاعاص فلاسلا ديعس يبأ ثيدح رهاظل ساَوفألا َنْيَ ريخي :ليقو «هنم

 ئِزْجُيَو «عيونتلل هيف (وأ) نأب لوألا باحأو ءريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص وأ

 «نيقحتسملاب رارضإلا نم هيف امل ءَسْكَع الو ءأريخ داز هنأل ,ىتذألا نع ىّلغألا

 اًيِزِبَو ,نيكاسملاب ًاقفر يجو يف ٍةَميِقلاب «ىندألاو ىلعألا يف يأ ٌراَبيْعالاَو

 حَصألاو ءابلاغ تاتقللا هنأل رْرَألاَو رمعلا َنِم ريح ٌرُبلاَف حّصألا يف تاّيبقالا

 ءهانلق امل «بيبرلا َنِمٌرْيَخ َرْمَكلا أو «تايتقالا يف غلبأ هنأل رْمَعلا نم ريخ ٌريعشلا

 ريعشلا ميدقت :باوصلاو «رثكأ هتميق نأ بلاغلا نأل ءامهنم ٌريخ رمتلا نأ :يناثلاو

 .بيبزلا ىلع

 هيلع ناك ول امك هن ىلا بيرق ْنَعَو هتوف نم سفن ْنَع جرخُب نأ هلو
 يأ عاملا ُضْعَنيَألَو ءاعطق امهنع هيزجي ةرشع ىسكو ةرشع معطأف ناترافك
 «ةدحاولا ةرافكلاك ضعبتي الف دحاو بحاو هنأل ؛دحاولا صخشلا نع جرحملا

 : ىلاعت هلرقل ءاَهْفَرْسَأ ُلَصْفَألاَو رخت اهيف بلا آل تاوفأ لب يف ناک ؤو
 ےک ر

 . چ بحت د اّمِم اوقفت ىتح ربل اولانت نلظ
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 ءمهيلإ دالبلا برقأ توق نم اوجرخأ ؛اهيف مه توق ال دلب يف اوناك ول :ٌّعْرَف
 ١

 )٠١١١(. ثيدحلا :ماعط نم ًاعاص رطفلا ةقدص باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا

 . )885/١1( ثيدحلا :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف ملسمو
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 ٍرطفلا ٍةاَكَّر باب :قاکزلا باتک

 .ىلطألا للا ورع ادلب ىوتسا نإ
 ىلع ءانب ِلْبَمْلا ٍدَلَب توقب َراّبيغالا نأ :حصألاَف ؛َرخآ ٍدَلَي ُهَدْبَع ناك ْوَلَو

 :يناثلاو «بحو امك الإ لمحت ال ءيشلاو ديسلا اهلمحت مث دبعلا ىلع تبحو اهنأ

 ُبَحْلا ْبجاَوْل :ُتْلَق .ءادتبا هيلع تبحو اهنأ ىلع ًءانب ديسلا دلب توقب رابتعالا

 «تاوكز لا يف لدبلل لعدُم الو لدب هنأل ؛قيوسلاو قيقدلا يزحي الف يأ ميِلَسلا

 .هوحنو سوسب بيعملا نع ميلسلاب زرتحاو

 ؛هل كيلمتلاب لقتسم هنأل راج يبغا ريغّصلا ِهوََو َةَرَْو ِهِلاَم نِي جرح ؤو
 هريغل لاق ول امك نأ ّيِتْجَأَك ؛هكلم اع هنع ءادألا لوت مث كلذ هكلم هنأكف

 اهب فلكملا نع طقست الف «ةدابع اهنأل ؛اعطق هيزجي الف نذاي مل نإف ؛ِنْيَذ ضقإ

 ؛ةكيلمتب لقتسي ال هنأل «هنذإب الإ هنع عقت ال اهنإف يأ ٍريبَكْلا فالجخب «هنذإ ريغب

 ءيبصلاو نونجلاو دحلاو بألا ءاوسو ءرهاظ وهو ديشرلاب بذهملا حرش يف ُهدّيقو
 .يدرواملل ًافالخ يضاقلا نذاب الإ كلذ هل زوجي ال هنإف ٌيصولا امأ

 ال ثيحب ؛هتمدخ ىلإ جاتحم رسعملاو يأ ِهِدْبَع يف ٌرِسْغْمَو َرِسْوُم َكلَرتشا وأو
 فصنلا هنم هتصح تناك اذإ يأ «عاّص فص ٌرِسوُمْلا َمَِل فلس امك هعيب فلكي

 يأ ءامُهبِجاَو فَّلَتْخاَو ءامهنم الك يأ ءاَرَسْنَأ ولو «هتصح ردق وه ذإ ًالثم
 ٌحّصألا يِف ٍهبجاَو ْنِم عاص فص اجار ّلُك َجَّرْخَأ ءامهدلب توق فالتحال

 سنج نم همزل ام امهنم دحاو لك جرخأ ؛اذكه اجرخأ اذإ امهنأل لأ هل او

 ناجرخي :ثلاثلاو «نييكر لا نع ررضلل ًاعفد نيتوقلاىندأ نم ناحرخي :يناثلاو ءدحاو

 هنأل دبعلا دلب توق نم :عبارلاو ؛نيكاسملل رظنلا عم عيونتلا نم ًارذح امهالعأ نم

 ل دقو «فلس امك لمحتم جرحا نأ :حصألا نأل ؛حصألا وه اذهو «هل ةرهط

 سیلو ةضورلا نم هفذحو ؛فنصملا ححص امك ؛ححص نأ دعب يعفارلا كلذ ىلع



 هيف بج اَمَو ُةاَكَرلا همر نم با :ةاكرلا بات

 هيف بج اَمَو ةاَكّرلا ُهُمَرْلت نم با
 له

 .ىَضَم اَمْيِف ةاَكَرلا هيف بحت ام نيب دقف آلإو ةطوُرش :هْيِف بحت اَب ُهُداَرُم
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 رهوجو تابنلاو ناويحلاوهو ؛هركذ فلاسلا يأ «لاّملا ٍةاكز بوُجُو طورش
 :زاكّرلاو ندعملاو ةراجتلاو نيدقنلا

 لاح يف اهب بلاط ال هنأ :ىنعم. ؛ِلصَأ رفاك ىلع بحت الف يأ ٌمالْسإلا ©

 .ىرخألا يف اهيلع بقاعي : معن «همالسإ دعب الو «هرفک

 ىضم اذإ يأ ءدْرُمْلا ُمَرلتَو يكلم مدعل نق ىلع ةاكز الف يأ ُةْيَرُحْلاَو ©

 «السإلا مكحب هل ةذخاومو كلي اتيقبأ نإ «باصنلا كلم دعب ةدرلا يف لوح هيلع

 ةاكزلا تبجو اذإ امأ ٌّحصألا وهو ةفوقومف فوقوم وأ ءالف «لاز هكلم نأ انلق نإف

 يف لقنو ؛ةيافكلا يف هلاق ليف وأ ْمَلْسَأ ءاوس روهشملا ىلع هلام نِي تذيع ترا مث

 .هكلم فعضت يبتاكُمْلا كود هيلع باحصألا قافتا بذهملا حرش

 يِ وأ ميل لام يف اوغتبإ ] ب هلوفل ,نودجَملاو يبّصلا لام يف بجتو

 مومعب هدكأو ًالسرم يعفاشلا هاور [ ةَكدصلا اهَكِلهَمسَت وأ اهيهْذت ال ىَماَيلا لام
 ,(* )كلذ يف ةباحصلا نع يور امو اقلطم ةاكزلا باجيا يف لصتملا ثيدحلا

 ةاكرلا باب :ةاكزلا باتك مألا يف ؛كهام نب فسوي نع هدنسب هن يعفاشلا هاور (401)

 ؛كلذ يف ةباحصلا نع يور امو .لسرم وهو .۲۷-۲۸ص ۲ ج :ىماتيلا لارمأ يف

 هللا يضر ةشباَع دار :ةكيلم يبأ نبا نع لَمَوُم نب هلل ادبع نع ءهيفظ يعفاشلا دنسأ

 مامإلا هب درفنا (ُهَناَكَ رحت ل تئاکو بّذلاب اأ تاب يلحت تناك اهنع
 رمعغ نبا نع )4١٤( صنلاو )٤۳١(. صنلا :يعفاشلا جامإلا دسم :رظني :يعفاشلا

 يف ثدحو كلو .مةاكرلا هن جرحي ال من بهذلاب ِهْيِراَرحَو وتاب يلح ناك ُْأ)
 نع ًاضيأ هدنسبو (ميي لام يسكر ناك ُهْنأ) رمع نبا نع عفان نع :مألا باتك

 اهب رَ هنو انوا کرت ءاًهنَع هللا يضر ةَشْئاَع تناك) :لاق دمحم نب مساقلا

>> 



 هيل شبت امو ةاكزلا مرت نم باي :قاکزلا باك

 طايتحالاو :هيواتف يف لافقلا لاق ءادألاب بطاخم يلولاو امهيلع بحت اهنأ حصألاو

 ةُمرْغيِف اهحرخي الو ؛هرّيخيل غلبي ىتح هتاكز بسحت ٤ نأ ًايفنح ناك اذإ يِبّصلا ميم

 .مكاحلا

 ال هنأ :حصألاو ؛ناقيرط ةيصو وأ ثرإب نينحلا ىلإ بوسنملا لاملا يف :ٌعْرف

 .هتايحب ةقث ال ذإ هيف ةاكز

 اذهلو ؛هيلع هكلم مامتل «ّحّصألا يف اباصن ٌّرُحْلا هِضْعَبب كلم ْنَم ىَلَع اذكر

 قرلاب هناصقنل ؛ال :يناشلاو يقيرح ًةرطف يرو رسوملاك ريك :يعفاشلا لاق

 كلل رّهْظألا يف ٍدوُحْجَمْلاَو ٌلاّضلاَو ٍبوُصْغَمْلا يِفَو «نورثكألا هيلعو بتاكملاك
 ال بتاكلا لام هبشأف «فرصتلاو ءامنلا عانتمال ءال :يناثلاو «لوحلا مامتو باصنلا

 دقنلاك ًالإو تبجو ةمئاسلاك هئامنب داع نإ :ليقو «ديسلا ىلع ةاكز لا هيف بحت

 نود ردق نإف «هعازتنا ىلع ردقي ال ثيح بوصغملا يف فالخلا هجتي امنإَو الف

 . هنم هعزن يف ريصقتلا نأل ءاعطق بوجولا رهاظلاف .ررض

 اذكو «فنصلا ةطقسأو ررَحُمْلا يف يعفارلا هركذ دقو ؛لاضلاك ةقرسلا :ٌعْرف

 .رحب يف عقو اذإ

 ؛هلبق نكمتلا مدعل مدقت امم هريغو بوصغملا يأ هَدوُعَي ىتَح اَهُعفَد بج الر
 ةاكز جارخاب باصنلا نع ةاكزلا قلعتم صقني م ام ةيضاملا لاوحألل ذئنيح هيكزيف

 هيلعىضم اذإ ًاعطق هيف ةاكزلا بحت يأ ِهِضْبَق َلْبَق ىَّرَتْشُمْلاَو «لاوحألا ضعب

 يف يأ ءنلْرقْلا هيف :ليفو نسف عقدي علا ضبق نم هنكمتل ءارشلا موي نم لوح

 مل ناو يأ الو ِهْيَلَع رد نإ بئاغلا نَع لاح يف ُبجتو «هريغو برصغم ا

 .فلس ام هيف يتأيف يأ ءِبوُصْعَمكَف ؛هربح عاطقناو قيرطلا عاطقنال هيلع ردفي

 نألف ؛ةيشاملا اّمأ ,ةاكز الف ةّباتك لامك مزال ريغ وأ ةيشاَم ناك نإ ْنْيَدَلاَو

 (٠١53-؟9ص ۲ ج :يناثلا ميتيلا لام ةاكز باب :ةاكزلا باتك :مألا :(نيَرْحَبْلا يف

 . ذحأن ثيداحألا هذهبو :هنض يعفاشلا لاقو



 هيف بج امو اكل همر نم با وكلا باک للا 4

 كلملا نألف ؛ةباتكلا لام اّمأو مْوّسلاب فرصتي ال ةمذلا يف امو اهِتاَكَرِل طرش مُسلا

 ال هنأل ميرا يف ادق ادق وأ اضْرَع ْوَأ ماه ىنم طاقسإ يلو ويف ان دخ

 ذا َرْذَعَتَو الاخ ناك : نإ ٍديِدَجْلا يفو بتاكل َنْيَد ةبشأف ةقيقح

 فالخلا هيفف يأ ءبوُصْغَمَكَف نيب الو ووحجو لطم ْةَْيْعك يأ هِرْيَغَو راض
 يف هلاق ًاعطق جاّرحإلا نود ةاكزلا تَبَحَو نطاببا يف هل اَرِقُم ناك ولف فلاسلا

 ناك انأب يأ رُسي كو ٌمكاحلا ُهُمَلْعَي وأ ةنيب هل هل تناك اذإ اذكو :لاق ليال

 وأ َةَعْيِدَرْلاك رهف هضبق ىلع ر رودقم هنأل ءلاَحْلا يف هتک کت تنجو «لۆاب قم ىلع

 ىَلِإ لص ال هنأ ؛هيف فلاسلا فالخلا دوعيف يأ يبوُصْعَمَك هنأ ؛ بَمْذَمْلافالجُم

 يذلا بئاغلا لاملاك بوحولاب ٌعطقلا :يناثلا قيرطلاو لولا لبق هيف فرصتلا

 لولح لبق ًائيش كلمب ال لحوم نيد هل نم نأل ؛هلباقم :ثلاثلاو ةراضحإ ُلُهْسَي

 لهسي يذلا بئاغلاك ءِهِضْبَق َلْبَق اَهْعْفَد بجي :َليِقَو «يعفارلا هللع اذك لحألا

 ٍرَهْطَأ يف اًهَبوُجُو ُنْيدلا ُعَضَي الو «بوصغم اك ُةضبقيىتح ءال :حصألاو «هراضحإ

 بجي قح ةاكزلا نأل ؛عنمي :يناثلاو «ةاكزلا يف ةدراولا صرصنلا قالطإل «لاّرقألا
 بحاص فرتعاف اذهب انلق اذإف حلاك هبوحو ْنْيَّدلا عنمف «لام دوجوب ةمذلا يف

 .هريغو لوحلا عاطقناب ةقدصن امك ُهَقيِدْصَت :يلجعلا لاق امك رهاظلاف هب نذل

 رهاظلا نود يأ ُضْرَمْلاَو قتلا وُهَو ِنِطاَبْلا لاَمْلا يف ٌعْمَي :ثلالاَو ©

 ءامث وه وأ هسفنب ومني رهاظلا نأ قرفلاو «نداعملاو رامثلاو عورزلاو يشاوملا وهو
 نيدلا نأ وهو يأ «لّوألا ىَلَعَف «يمانلاب قيل كر «كلذك سيل نطابلاو هسفن ىف

 ٍيبوُصْعَمْكَف رْجَحْلا يف ُلْوَحْلا لاَحُف ؛نْيدِل ِْيَلَع ٌرِجُح ول «بوحولا عنمب ال
 اذإ هنأ ملعاو «فرصتلا نم عنام رجحلاو «هلام نيبو هنيب ليح هنأل

 :لاوحأ ةثالث هلف نويدملا ىلع

 يضاقلا رجح

 .هكلم لاوزل ذشنيح ةاكز الف هئامرغ نيب هلام قرفي نأ :اَه اًمُدَْحَأ 0

 مهتكمو «طيسقتلا هيضتقي ام ىلع هلام نم ًاغيش دحاو لكل نيعي نأ :اًهِيِناَن 0



 هيف بجت اَمَو اخرا همر نَم با :ةاکرلا باک

 :ليقو «هيف ةاكز ال هنأ عطقلا :حصألاو «هوذحأي ملو لوحلا لاحو هذحأ نم

 .باتكلا ةلأسم هذهو رجحلا

 را

 :لوق يِفَو «نيلاب اهقلعتل ْتَمْدَق ةكرت يف يِمَدآ نيدو اك ٌعَمَتجا ولو

اّيِوَمْسَي :لوَق يف «ةقياضملا ىلع ينبم وهو يمدآ قح هنأل ُنْيَدلا
 عزويف يأ ن

 ًاضيأ نييمدآلا ! ىلإ هتدئاف دوعت ىلاعت هللا ىلإ فاضملا يلاملا قحلا نأل ءامهيلع لالا

 .اهب نوعقتنملا مهو

 لوح ةدغَب ىَصَمَو اًهَكلَمَت نوُمِناَعْلا راما نإ ةَمْسِقْلا َلْبَق ٌةَمِيِغْلاَو

 يِف اختل البنا تمي خش ل بص عو يركز فن بج

 الف اهكلمت اوراتخي مل نإو يأ الف ااو ءاهتاكز تِبَجَو َةَطْلخْلا توب عضوم

 لوح ىضم ول اذكو «ضارعإلا درجع. طقسي هنأ ليلدب هفعض وأ كلل مدعل ةاكز

 هبيصن مکو بیری اذام يردي ال مهنم دحاو لَك نأل ًافانصأ أ تناكو كلمتلا نم

 لهأ عم ةطلخلا ذإ «سمخلاب الإ ًاباصت غلبت ملو ًايوكز ًادحاو ًافنص تناك ول اذكو

يعم ريغل هنأ ثيح نم «لاحب سمخلا يف ةاكز ال هنأل ؛تبثي ال سمخلا
 تیب لاّمك ن

 ْ .تاطابرلاو دحاسملا لامو هريغو ءيفلا نم لاَمْلا

 يأ «قادصإلا ني لوح مت اذإ هناك ز اَهَمِرَل نعم ٍةَمِئاَس باَصِِاًهقدْصأ 7

 يف ام نيعملاب جرحو ءدقعلاب كلم اهنأل ٠ ؛ال مأ هتضبق ؛لحدي مل ما اهب لحد ءاوس

 .فلس امك اهيف ةاكز ال ةمذلا يف ةمئاسلا نإف ؛ةمذلا

 نأ مري ال هنأ :ٌرهْظألاَف ءاَهَصََكو اراد نامش نييس عبرا اراد ىَرْكأ رل

هنالاب طرقسلل ةضرعم رارقتسالا لبق اهنأل رقتْسا ام هاكر الإ حر
 تثرواف م ماد

ا يذلا هنأل َنيِرْشِع َةاَكَر ىلوألا سلا ماَمَتَدْنِع جرحي «كلملا فعض
 رقتس

 رقتسا هنأل نسل َنيِرْشِعَو قس َنيرشع هاكر ةا ماَمَتلَو «نآلا هيلع هكلم



 هيف بجت اَمَو ةاَكرلا ُهمَرلَت نم باب :ةاَكْرلا باک ٦

 ؛نارانيد يهو نيتنسل اهتاكز هيلعف «نيتنس هكلم يف تناكو «ارانيد نيعبرأىلع هكلم

 هاكر ٍةَْلدلا مامو ءيقابلا جرخيو كلذ طحيف ٍةثَسِل نيرشع ة ز ىدأ دق هنكل

 يف تناكو «أرانيد نيتس ىلع هكلم رقتسا هنأل نيم ٹال َنيِرْشِعَو نسل َنيِعَبرَأ
 هنكل «رانید فصنو ريئاند ةعبرأ يهو نينس ثالث اهتاكز هيلعف نينس ثالث هكلم

 ني هاكر ِةَعباَرلا مامو ءيقابلا جرخيو كلذ طحيف ىضم امك نيرانيد ىدأ دق

 ؛نينس عبرأ هكلم يف تناكو نينامثلا ىلع هكلم رقتسا هنأل ,عبّْرأل َنيِرْشِعَو ةَ

 رانيد فصنو ريناند ةعبرأ ىدأ دق هنكل ؛ريناند ةينامث ننس عبرأل نينامثلا ةاكزو

 اهكلم هنأل َنيِناَمثلا َةاَكَر ىَلوُألا مام ٌجرْخُي :يناثلاو «يقابلا جرخيف ىضم امك

 طوقسلا عقوتو اهؤطو هل لحي ةيراج ةرجألا تناك ول هنأ ىرت الأ أمات اكلم

 لوقيو كلملا مامت عنمي دق لوألاب لاق نمو «لوحدلا لبق قادصلا يف امك حدقيال

 هجو لك نم فعضلا عافترا ىلع فقوتي هنأ ملسن الف ءطولا امأو «فوقوم وه

 كلذك الو ءدقعلا خسفني اهتاوفبف عفانملا ةلباقم يف ةرحألا نأ قرفلاف قادصلا امأو

 امك جارحإلا يف وه امنإ فالخلا اذهو .هقحتست تتام ول اهنأ ىرت الأ «قادصلا

 يذلا اذهو «هيف هدرط نم دعبأو ءاعطق تباث وهف بوحولا امأ «فنصملا هب حرص

 نأ ىفخي الو «هباسحب صقن اهنيع نم جرحأ نإف ءاهريغ نم جرخأ اذإ اميف هانركذ
 يف رقتسملا ردقلا داز ةتوافتم تناك نإف «ةيواستم نيئسلا ةرجا تناك اذإ اميف لاثملا

 ريغ ةنيعم تناك اذإ امع ضبقلاب زرتحاو «نينسلا ضعب يف صقنو نينسلا ضعب
 . ضبقلا لبق عيبملا مكح اهمكحف ةضوبقم

 لامل روضخب َكِلْذَو نکہ اذإ ِررفْلا ىَلَع ءاهؤادا يأ ٌماَكْولا بجت :ٌلْصَف

 ققحتيف ؛ةزحان نيقحتسملا ةحاحو ؛دراو ةاكزلا ءانياب رمألا نأل يَفاَصُألاَو

 نمضي فلت نإ :معن ءنكمتلا دعب بيرقلاو راجا راظتنا هلو ؛لاحلا يف بوجرلا
 «مهررض دتشي ال نأو نيرضاحلا قاقحتسا رهظ اذإ فالخلا لحمو ؛امهيف حصألاىلع

 وأ هنيد رمأ نم همهي ءيشب ًالغتشم نوكي ال نأ اضيأ ءادألا ناكمإ يف طرتشيو

 .هايند



 2۷ هيف بجق اَمَو ةاكرلا ُهْمَرْلَت نَه باب :ةاكرلا باک

5 Tala ٌراكّرلاو ٌضرعلاو ُدقنلا وهو يأ ءِنِطاَْلا لاَمْلا َةاَكَز هيسفنب يدوب نأ هلو 

 «نداعملاو رامثلاو غورزلاو يشاوملا وهو يأ رجالا اَذَكَو «عامجإلاب رطفلا ةاكزو

 «ةنطابلا تهبشأف هلام يف فرصتلا هل نم ىلع ةبجاو ةاكز اهنأل ءِديِدَجْلا ىلع

 #.. .ةقَدَص ْمهِلَوْمَأ نِي دحل : ىلاعت هلوقل هبئان وأ مامإلاىلإ عفدلا بوجو :ميدقلاو

 «عفدلا لاومألا بابرأ مزل ذحألا مامإلا مزل اذإو «بوجولا ٌةرهاظف ,7*"2ةيآلا

 نايرج يف قرف الو «مهيلع توفت الف اهئافخإ يف ًاضرغ سانلل نأل ؛ةنطابلا فلاحو

 بوجوب انلق نإف :هراكذتسا يف يمرادلا لاق «حصألاىلع هريغو لداعلا نيب فالخلا

 .هوحنو نيرهش وأ ارهش وأ ةنس ربصي ليقف اقساف ناك وأ نكمي ملف هيلإ عفدلا

 قرف الو «نييمدآلا نويدك هئادأ يف ليكوتلا زاجف يلام قح هنأل ليوا هلو

 ؛يضاقلا هب حرص ًايلصأ رفاك وأ ًايبص وأ اغلاب ًاملسم لكوي نأ نيب ليكوتلا ن

 ىواتف يف هتيأرو «هيلإ عوفدملا نييعت يبصلاو رفاكلا يف طرتشي هنأ :ينايورلا نعو

 نيقحتسملا بئان هنأل ماَمإلا ىلإ فصلا ؛رفاكلل ضرعتي مو يبصلا يف يوغبلا

 يث اهقفنأو كنم اهذحأ نإ :لاق نإو ءهيلإ عفدلاب أربيو ميتيلا لوك هيلإ عفدلا زاجف

 ىلإ َفْرصلا ذأ :ٌرَهْظَألاَو «هيواتف يف لافقلا هب حرص «كلذب لرعني ال هنأل قسفلا

 نأ ذعنيح لضفألاف يأ ءأرئاَج نوک نأ الإ «نيقحتسملاب فرعأ هنأل ٌُلَضفَأ ماّمإلا

 فرصلا لضفألا :يناثلاو «هيلإ عفدلاب ةءاربلا نم نيقي ىلع سيل هنأل هسفنب قرف

 ءيئادأ نم ٍةقُث ىلع نوكيل هسفنب قرفي نأ لضفألا :ثلاثلاو «فلس امل ًاقلطم هيلإ

 حرش يف ححصو ؛ةضورلا يف امك حصألاب ربعي نأ يغبني ناك رهظألا يف هلوقو

 .ارئاج ناك نإو هيلإ رهاظلا فرص بذهملا

 ٍةاَكَز ضْرَف اه يوني «بلقلاب اهيف رابتعالاو روهشملا ربحلل هيلا بجو

 ةقدصلا وأ ةضورفملا يلام ةاكزل يأ ءاَمُهَوْحَنَو يِلاَم ٍةَقَدَّص ُضْرَف ْوَأ يِلاَم

 نإ ْمِهْيَلَع ّلَصَو اهب مهيكزتر ممر ٌهَنَدَص مهلا ن دحل ٠١١: / ةبوتلا (45؟)

 . تيغ یش او مهل نكس كاس



 هيف بج اَمَو ةاكزلا ُهُمَرْلَت ره باب :ةاگرلا باک هدمه

 ةَقَدّصلا اَذَكَو ًارذنو ةرافك نوكت دق هنأل يلام ُضْرف اذه يِفْكَي أَو :ةضورفملا

 ؛يفكي :يناشلاو «ةلفان نوكت دق اهنأل ءٌحَصألا يف «لاملا ةقدص وأ يلام ةقدص يأ

 وزي مل :بذهملا حرش يف لاق ءطقف ةقدصلا ىون نإف «ةاكزلا يف رهاظ هنأل

 . افيعض اهجو هيف يعفارلا ىكحو «روهمجلا عطق هيو بهذملا ىلع

 ًاضرف الإ نوكتال ذإ «ٌحصألا يف ُهَأَرْجَأ ةيضرفلا نود ةاكزلا ىون ول عرف

 .ةالصلا تفلاح اذهبو

 ٌصنو :لاق ءًاعطق هيزجي ال :يجيندبلا لاق «يضرف اذه :لاق ول :ٌعْرَف

 . لوم ءازحإلا ىلع بط يعفاشلا

 «ةاكزلا نع هزت مل عوطتلاو ةاكزلا اهلكب ىونو ةسمح جرحأ ول :ٌعّرف

 .رحبلا يف هركذ .ًاعوطت تناكو

 ل امك رخ نق قمن زو ,تارافكلاك لالا نین بجٹ لو ك مو
 ضاحلا ىلإ هفرص نم نكمتي ال هنإف فلات نابل بئاغلا باصنلا نع ةسمخ جرخأ

 ًالهأ سيل هنع ىّدّوْمْلا نأل نوُنجَمْلاَو يبصلا ةاكز جرح اَذإ هلا يلوا مريو

 هيفو ؛امهعم هيفسلا بذهملا حرش يف ركذو «ملسقلا يف امك اهيف هنع بونيف ءاه

 دنع كِرُمْلا ةي يِفْكَتَو «هيفاش يف يناحرجلا هركذ دقف هب درفني مل هنكل ؛رظن

 يفكي ال :يناثلاو «ةاكزلاب دبعتملا نم ةينلا دوجول حصألا يف ليكولا ىلإ فْرّصلا

 «هنم ةينلا تبجوف بئانلا لعف جحلا يف ةدابعلا نأب :امهنيب لوألا قرفو «جحلاك

 عومجملا يقو :ْتْلُق .(جتحي مل) ب شماملا يف ححصملا راشأ دقو ؛حصي ملا :(۲) ةحخسن يف (#)
 يوونلا لاق :١18ص 5 ج :ةاكزلا يف ةينلا بوجو ىلع مالكلا باب :بذهملا حرش

 يأ - فنصملا عطق هبو بهذلا ىلع ُهُنِزْجَ مَ طقف ةقدصلا ىون ولور :هللا همحر

 .ه.إ .(روهمجلاو يوغبلاو نيمرحلا مامإو - يزاريشلا مامإإلا

 نم جريل لضفأ ةينلا يف لامتحالا عضو :ُسْلُق مث .لاملا ٌنيعت ٍةينلا ف بجي ال يأ (407)
 ْ .ملعأ هللاو .جرحلا



 ۹ هيف بج اَمَو هاكر لا هَر ْنَم با :ةاکزلا باک

 ءاضيأ قيرفتلا دنع ليكولا يوني نأ ُلَصْفَألاَو هتين تفكف لكوملا لام انه يهو

 . فالخلا اذه نم ًاجورخ

 .اعطق ُهَأَرْجَأ ليكولا ىونو هيلا هيل ضو هلكو ول :ٌعْرَف

 ناطلسلا وني ْمَل نإَو يأ دنع ُةّينلا ٍتَفَك ءاعوط يأ ءناَطْلُسلا ىلإ َعَقَد ْوَلَو

 يأ وسي ْمَل إف «مهيلإ عفدلاك هيلإ عفدلاف ؛نيقحتسملا بئات أل فرصتا دع دنع

 «نيكاسملا بئان هنأل ُناَطْلُسملا یون ْنِإَو ؛حيِحّصلا ىلع ائِزْجُي مل «هيلإ عف

 وني م نإو ةءزجُي :يناثلاو مهبئان اذكف هرجي مل ةين الب نيكاسملا د

 ال هنأب هوهجوو ؛هاوس نييقارعلا نم ريثك ركذي ملو «صنلا رهاظ وهو ناطلسلا
 تنغأف ضرفلا لإ ر ؛ضرفلا الإ ناطلسلا ىلإ عف فدي

 عتْمَمْلا ةاكز ذخ ااذإ هيلا ناَطْلَّسلا ُمَرَْي هنأ حصألاَو «ةينلا نع ةئيرقلا هذه

 يلوك ةاكزلا رمأ نم هيلي اميف مامإلا نأل ,يفكت ,ناطلسلا ةن يأ هنن نأ

 كلاملا نواهتي الل ؛يفكي الو ؛همزلي ال :يناثلاو ءلفطلاك روهقم عنتمملاو ؛لفطلا

 اذإ ؛عقوملا امهعوقو يف نيهجو يمرادلا ةياكح بيرغلا نمو «هب دبعتم وه ام يف

 . ؟*ديرس نبا نع رقبلا ةقدص لبق اهركذ ءارهق اهذحأ

 وهو ءبوحولا ببس دقفل ءوباّصنلا كلم ىلَع ٍةاكّرلا لجن ُحَِي ال :لصف

 ةراجتلا ةاكز امأ «ةينيعلا ةاكزلا يف اذهو عيبلا لبق نمثلا ءادأ هبشأف ؛يوكزلا لاملا

 هنإف اهيراسي وهو لوحلا لاحو نيتثم نع لجعف ةئم هتميق اضرع ىرتشا ول امك
 نيتاش لجعف ةاش نيرشعو ةئم كلم ولو «لوحلا رخآب رابتعالا نأل «حصألا يف زوجي
 مدع :ريغصلا حرشلا يف يعفارلا لاق امك مهرثكأ دنع حجرملاف ةلخس تثدح مث

 نأل «همامت لبق يأ ,لْوَحْلا لبق ُروُجَيَو هلباقع ريغصلا يواحلا مزجو ءءازحإلا

 .لاق «كلذ يف هل صرف لوحت نأ لبق هتقدص ليجعت يف عيل لوسر لأس سابعلا

 .تبتك اذكه (ةلباقم غلب) )٣(: ةحسن شماه يف (#)



 هيف بج اَمَو ُةاَكّرلا هَر نم با :قاكّرلا باع 0۰

 نأل حصألا يف ,ًادعاصف يأ ؛ِنْيَماَعِل لجن الو 8 ادانسإلا حيحص :مكاحلا

 زوجي ال لوحلا داقعنا لبق ليجعتلاو ءاهوح دعني مل ةيناثلا ةنسلا نع ةاكزلا
 هنأ :لماشلا يفو ؛ةعامج هححص معن :يئاثلاو «باصنلا لامك لبق ليجعتلاك

 ام فالح نورثكألا هيلعو صوصنملا وهو ('””عطقنم هيف ثيدحل روهشملا بهذملا

 .باصن ليجعتلا دعب هدنع ىقبي نأ هطرشو يعفارلل عقو

 عامجإب زئاج نيمويوأ مويب ٌميدقتلا نأل ُناَضَمَ لو نب ةَرطِفلا ليجفت لَو

 هنأل هلق ُهَْعْنَم حيجصلاو «هنم ءزج يف اهجارخإ عماجي يقابلا سيقنف ؛فلاحملا
 هسفن يق صخشلا دوحو نأل ءال :يناثلاو ءرطفلاو ناضمر امهو ؛نييسسلاولع ميدقت

 .رطفلا ةاكز ببس

 يدادجشا َلْبَق بَحْلا الو ِبِحآلَص رب لبق رَمْلا اك جاَرْخِإْروُجُي ال نو
 لبق يشاوملا ةاكزك زوحي :يناثلاو «هيلع ميدقتلا عنتميف دحاو ببسب امهبوحو نأل

 مل نإو بوحولا توبثل بحلا دادتشاو حالصلا ودب دعب يأ اَمْهَدْعَب زوُجَيَو «لوح ا
 لبق ميدقتلا زوجي الو هِرْدَقْلاِب ملعلا مدعل زوجي ال :يناشلاو «جارحإلا مزلي
 .بَحْلا داقعناو يلبسلا لبق اذكو ةرمشلازورب

 يبنلا لاس سيلا نأ ههر للا مرک يلع نع (ينكلا يدع نب ةو حح نع (5 )
 يِف هَل نِ :ةرم لاق (َكِلَذ يف هَل صْحَرف لت نأ لبق هيقدَص ليحفت يف

 ثسيدحلا :ةاكزلا ليجعت يف باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور . كلذ

 ثيدحلا ؛ةاكرلا ليجعت يل باب :ةاكزلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو .(5١؟15)

 <«( )٤۳١ ٠۲۹/١ ثيدحلا :ةياحصلا ةفرعم باتك :كردتسملا ف مكاحلاو .(1۷۸)

 . يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 هيعاَس هڪ رم قبلا لوُسَر تغب يف هم رك هڪ يلع نع يرتحبلا يبأ نع (409)
 انقل لكما اجا انك انإ ] :َلاَقَ سابعا مص ام ين رك هنأو سالا نم
 ليجعت باب :ةاكزلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ِنْيماَع ةَقَدَص سال

 «يلعو يرتحبلا يبأ َنْبَْب لاسرإ اذه فو :لاقو :(7451) ثيدحلا :ةقدصلا

 .عطقنم ثيدحلاف



 هلآ هيف ْبجَت اَمَو ُةاَكَرلا همك نم با :ٍةاَكَرلا باک

 ولف يأ «لّوُحْلا ربخآ ىَلِإ ِبوُجْوْنِل ًالْهَأ كلاما ُهاَقَ ٍلّجَمُمْلا ٌءاَرْجِإ طْرَشَو

 . ةاكز لجعملل نكي مل «هعاب وأ ؛هلام فلت وأ ؛تام

 .هيلع انهت امك لاملا ءاقب ًاضيأ طرتشي :ٌعْرف

 تنب َلَّجَع ول امك «بسحاولا ةفص ريغتتو كلاما ةيلهأو لاملا ىقبي دف :ّعْرَف

 نإف «لوحلا لبق نيئالثو تس دلاوتلاب تغلبف «لبألا نم نيرشعو ةسمخ نع ضاخم
 اهدرتسي لب ضبافلا دي يف نوبل تنب تراص نإو هيزحت ال ةلجعملا ضاخملا تنب

 .ىرخأ نوبل تنب جرخي وأ ًايناث اهيطعير

 م انما هك اذكرو ناك ولف يأ حسم لْوَحْلا ريخآ يف ضبا نکو

 نع جَرخأ اإ :ليقو «بوجولا دنع ةيلهألا نع هجورخل ايزْجُم ىدَوُمْلا نكي
 مث هلهأ نم ذحألا دنع نكي مل ول امك وْرْجَي ْمَل لَْحْلا ءانلأ يف قاقحينمالا

 بوحولا يفرط يف ةّيلهألاب ًءافتكا ءازجإلا حصألاو ءهلهأ نم لوحلا مامت دنع راص
 . كلت فالخب اهب دَمْنُم ريغ وه ؛ذحألا ةلاح انهو ءءادألاو

 رحبلا يف برقألاف ؛هدعب وأ لوحلا لبق ضباقلا تام له انككش ول :ٌعْرَف

 الو لوحلا دنع نيكسملا باغ اذإ هنأ :ُتْلَقَن اهنمو يطانحلا يواتف يو «ءازحإلا

 ملام هتايحو ِهرقف رارمتسا رهاظلا «هراسيو هرقفو هتايحو هترم نم هلاح ىَرْدُي

 ا . رخآ لام نم هانغو هتافو ّمَلْعُي

 اهنم هيضتقي يذلا ؛هجوأف رسعم وهو لوحلا لبق هيلإ عوفدملا تام اذإ :عْرف
 ىلإ ايناث ةاكزلا عفد كلاملا مزلي هنأ :بذهملا حرش يف هلاق امك ؛روهمجلا مالك

 .بوجولا تقو ةاكزلا لهأ نم سيل ضباقلا نأل نيقحتسملا

 وه ام ريصي الف «ىنغتسيل هيلإ فرصت امنإ ةاكزلا نأل ءةاكزلاب ةانِغ ٌرْضَي لَو
 ةاكزلا ذحأ ةيلهأ نع هجورخل اهريغب هانغ رضيو اا

 ۰ .بوحجولا دنع

 ةاكزلا ريغب ىنغتسا ول امك وهف ةلجعم وأ ةبجاو ىرخأ ةاكزب ىنغتسا ول :ٌّعّرف

 .يقرافلا هلاق



 هيف بج اَمَو ٌةاَكَرلا ُهُمَرْلَك ره باب :ٍةاَكّرلا باک ۵۹۲

- 

 نام َضَرَع نإ َداَدْريْسالا طر ناك نإ درسا ؛ةاكر ُلّجَعْمْلا عَقَيْمَل اذِإَ

 «درتسا قاقحتسالا عنمي ام ضرع اذإف لبقتسملا يف ضباقلا هقحتسي امل هعفد ام هنأل

 اني لع نمك وهف ليجعتلاب عربت هنأل دادزسالا هل سيل عاملا ضورع َلْيَقَر
 هنأل درسا طَقَق ُهَلُجَعُمْلا يټاکز ِهِْذَه :لاق نإ هنأ حصألاَو «هدرتسي ال ًالجؤم

 ءاضقنا لبق مادهنالا ضورعو ٍةَرْجَألا ليجعت يف امك عجر تلطب اذإف (ةهنللا نع

 نأب ؛ةيراح ةداعلا نأل ءال :يناثلاو «هب عطقلا بذهملا حرش يف ححصو ءةدملا

 وهف الإو ءاهطرش دحو نإ ةنيعملا ةهجلاب هلم هنأكف درسي ال ريقفلا ىلإ عوفدملا

 ةلفان هلعج نكميالف «مامإلا قرف اذإ امأ «هسفنب كلاملا عفد اذإ فالخلا لحمو «ةقدص

 زوجيف «ةلجعم ريغ ةاكز هنأ ضباقلا ملعي ملول نكل «عوحرلا طرش ىلإ ةجاح الو

 كرتب هريصقتل كلاملل نامضلا مامإلا ىلعو ؛هدرتسي ال :يناثلا هجولاىلع لاقي نأ

 . عوجرلا طرش

 ؛فالخلا هيفف ! ٌضباقلا ُهَّمِلَع نكل ةلجعملا يتاكز هذه لقي ملول :ٌعْرَف

 اضيأ عوحرلا :حصألاو

 «عفادلا طيرفتل رسي مل ضباَقلا ُهمَلَْي ملو ليجغتلل ضرع ب مل نإ ناو

 كلاملاو جرا مامإلا عفد نإ :ثلاثلاو «عقوملا عقي مل هنأل ؛درتسي :يناثلاو

 افلتخا ول اًمُهَنَأَو فرع دقو هملع اذإ امع (ضباقلا هلي مور هلوقب زرتحاو ءالف

 ضباَقْلا َقّدُص «حصألا هجولا ىلع ليجعتلا طرش وهو يأ ِِداَدرتْسالا تيم يف
 نأ :يناثلاو ءتقولا يف ءادألا نوك باكو «طارتشالا مدع لبصألا نأل ِهِنيِمَيِب

 بذهملا حرش يف عقوو یدطصقب ُفّرْعَأ وهو يدرك هنأل ؛هنيميب كاملا ق نصل

 اعض تو فلان ُلّجَعُْمْلاَو دادزسالا يأ تبل ىتَمَو ُةُحيحصت فنصملل

 ناويحلا نم هلثع نمضي :ليقو ا ناك نإ ةميقلابو ؛ًايلثم ناك نإ لثملاب يأ

 قح يف امأ ؛لاملا بر عوحر يف فالخلا اذهو :يدرواملا لاق «صنلا رهاظ وهو
 هجورخل هقحتسم ىلإ هعفديل يأ ةميقلا ا ا ا

 كلم يف داز ام نأل ءْضِْبقْلا َمْوَي ِهِتَمِِق ٌراَبَْغا ٌحّصألاَو ؛قاقحتسالا ةيلهأ نع



 فن هيف بج اَمَو ةاَكَرلا ُهُمَرْلَت نم باب :ٍةاَكّرلا باك

 ىصقأ :ثلافلاو «ةميقلا ىلإ لقتني ذئموي قحلا نأل ؛فلتلا موي :يناثلاو «ضباقلا

 هكلم يف ثدح هنأل شرا الف ًاصقان ُهَدَجَو نإ ُهْنَأَو «عوحرلا موي :عبارلاو «ميقلا

 اذهو «ةلمجلاب ءزجلا رش ل خلا امك ؛معن :يناثلاو ؛هنمضي الف

 دحاك ً؟زيمتم ناك نإف ةلازهلاو نضرملاك ريستال نا اذإ «صقنلا يف فالخلا

 ُدِرتْسَي ال ةنأو «ةيافكلا يف هلاق ؛ًاعطق فلاتلا لدبو دوجوملا ذحأي هنإف ؛نيتاشلا

 ؛ضرعلا هيلع درو بيعلاب لصألا در اذإ يرتشملل ملست اهنأ امك ةَلِصقْنمةداَي

 عم اهذحأي هنأ :يناثلاو ءصنلا نع ىكحيو «هريغ روهمجلا ركذي ملو :يعفارلا لاق

 نمسلاك ةلصتما ةدايزلا امأ ءضوبقملا كلم مل هنأ ًارحآ أرط اع انّيبت انأل ؛لصألا

 .لصألا عبتت اهنإف

 نِإَو املا ُبِجوُي ءفلس ام وهو يأ «نُكَمَلا دَ ةاكرلا رخو لَ

 «فلتلا لبق هحرخي ناك ام يدؤيف ؛هقحتسم نع قحلا سبحب هريصقتل «ُلاَمْلا فلي

 اذإ ام فالخب ؛نمضي نأ يغبني مامإلا دي يف لاملا فلت نإ :هيواتف يف لافقلا لاقو

 فت ْوَلَو ءليكولا فالخب هيلع بجاو قيرفتلا نأل ؛اهنقرفت يف ليكولا دي يف فلت

 فلت ْوَلَو «جحلا لعم نم نكمتي ملو ةلحار وأ ًاداز كلم ول امك ءّآلَق نما َلبَق

 «نامضلا يف طرش نكمتلا نأ ىلع ىلع ًءانب «َيِقْب اَم طْسِق ُمَرْغَي هنأ :ُرهَظَألاَف ِ؛ُةّضْعَب 9

 دَ هَل اإَو ءبرجرلا يف رش نكمتلا نأ ىلع ا :ينائلاو

 قلعت لاَمْلاب ُقلعَت يهو «هفالتإب ه هرصقتل ةاكزلا طقس مَ نكمل لَ لحل

 بجاولا نم الح اذإ هتأل نهرا قلع :لؤق يِفَو «لاملا ةفصب بحت اهنأل تكر شلا

 لام نم اهحجارخإ زوجي هنألو ؛ةرطفلاك قمذلاب :لْوُق يِفَو ,نهرلاك هصيلخت يف عيب

 نإ هنأ :سماحخو «يناجلا ةبقرب شرألا قلعت ا قلعتت اهنأ :عبار لوق يقو «رحآ

 «لاملا سنج نم بحاولا ناك اذإ هلك اذه ءالف ًالإو هب اهقلعت نيبت لاملا نم جرحأ

 اهقلعتب عطقلا -:امهدحأ «ناقيرطف لبألا يف ةبجاولا ةاشلاك هريغ نم ناك اذإ انآ

 دعب ةاكزلا لام عاب يأ َُعاَب ولف «قباسلا فالخلا ىلع هنأ :امهحصأو «ةمذلاب

 لوق ىلع اعيرفت ءاَهِرَدَق يف ُهنآلْطُب رهْظألاَف ءاهجارخإ لبق ءةاكزلا بوجو



o14هيف بج اَمَو ٌةاَكّرلا ُهُمَرْلَت نه اَب :ةاَكَرلا باك  

 ةكلي هنأل ,يِقابْلا يف ُهَتْحَِو ءلطاب غوسم ريغ نم ريغلا كلي عيب نأل ؛ةكرشلا
 قلعتلا نأ ىلع ءانب لكلا يف حصي :يناثلاو «هنيعب ةقفصلا قيرفت فالح وهو

 ىلع عيرفتلا ةصالخ يه ةثالثلا لاوقألا هذهو «لكلا يف لطبي :ثلاثلاو «ةمذلاب

 ردق قيي مل نإف ؛ضعبلا ٌعاب نإف «عيمجلا عاب اذإ اذهو «ةقباسلا ةثالثلا لاوقألا

 لوق ىلع ًاعيرفت نالطبلا سيقألاف ؛اهردق يقب نإو «عيمجلا عاب ول امك وهف ةاكزلا

 عيب امأف ِههِيْيَع يف ةاكزلا هيف بحت يذلا لاملا عيب يف وه هانركذ ام عيمجو «ةكرشلا

 ال يهو ةميقلا اهقلعتم نأل «هزاوج حصألاف هيف ةاكزلا بوحو دعب ةراجتلا لام

 .عيبلاب توفت

 قسيعتلاو .اهتاظم ىلإ اهوزعو هثيداحأ جيرختو للا هَمِحَر نقلملا نباب روهشملا يوصتلا نبا ثذضملا هيقذلا مامإلا خيشلل جاهتملا ءبجؤت ىلإ جاتحملا ةلاجع نم اقيئؤت بوصأ ىل لؤألا مسجلا طبض هتمو هللا لضفب مت :تذق مث
 .ةكملا هلو هدحو هلل دمحلاو هيلع

 هليو .ملسو هيحصو هلآ ىلعو لوسرلا يتلا دمحم اندّيس ىلع هللا ىلصو هلل دضحلاو .ةيداليم ٠٠٠١ يِناتلا نوئاك رهش نم نْيرشعلا مول قفاوملا ةرجهلا نسم 142١ لاؤَش رهن نم رشع سماخلا ةعمجلا هليل هزاجتإ قفناو
 .مايصلا باتك هلؤأو يناثلا هرجنا هللا هاش نإ



 لوألا ءرجلا سرهف

 O 0O يي ا ل ا ا ا ا ع ا ا ا ع ا ع ا ع ع ع ع ع م

 ¥ usurious هقفلا ةسارد ةيمحهأ الوأ

 ¥ O gese هقفلا ةسارد لضف نايب يف ١.

 FT sess ناعإلا اهمتحي هقفلا ةسارد نأ نايب يف .؟

 ل00 لمعلا اهمتحي هقفلا ةسارد نأ نايب يق .۳

 ةلاجعلا باتك ةيمهأ :ًايناث

 باتكلا ةيمهأ نايب يف ١.

 YT ecer نيبلاطلا جاهنم باتك نع ةذبن .؟

 Ye assess باتكلا يف ىلمع نایب يف .۳

TY geese ةلملا نبا لاوحأ نايب يف :اثلاث 

VY بسنلاو مسالا نايب يف .١ 

A Oe هقلخو هقلح نايب يف .؟ 
A 0 نقلملا نبا خ ويش نایب يف .۳ 

e sens ةايحلا عم نقلملا نبا لاوحأ نايب ي .٤ 

FY esses نقلملا نبا يف ءاملعلا ءارآ نايب يف .ه 

  5........رظنلاو ثحبلا يف نقلملا نبا جهنم نايب يف ۳۲

PV sees ةطوطحملا روص 

0® asus reman يوونلا مامإلا ةبطح 

OV rese فنصملا ةمدقم 

ON eases ةبطخلا بيرغ حرش 

IT eur ا ةراهطلا باتک 

IF sss ناوألاو داهتجالاو هايملا باب 

VE sese ثدحلا بابسأ باب 

A۸1 0 ءاجنتسالاو ءالخلا بادآ يف لصف 

A۹ 3 eseren ءوضولا باب 



 esses ةساجنلا باب

 يتلا باب

 ةالصلا بايك

 ملسم لك ىلع ةالصلا بوجو لصف

 ةلبقلا لابقتسا لصف

 ةالصلا ةفص باب

0 
 نم علان مجمد همام دامو مامي هر مهم مت هاف ههروو اردو عرفنا و وعقم اال

 000 ا 0 0

 وي دج م ةنمم م/م م حف ف معو جرو وم عاف عم يو هيمو هيمو هيف ع هم عيون ءقفاقا#

 ممم مي ندعو مع يعرف ي و عم هةقادو ع هععفاقاق

 ممم ور ةقمم امام عممك مي م2 64 همهف ظن دم م هرم ومكان هو هم مهي هموم و ههجها»

 eens مميتلا ناكر أ نايب ف لصف

 eases ضیا باب

 هم م نعيم 4م معهم م مو مم مه مم مم»ع سنهم ندم هيام م ميم هه يم عمي موو هي ةع ع ماو

 وممم عم عموم مر همم قف هع هوم رمي عقم ناو#

 هع مم مي مومم عيش م هع همم مع م نقم م ولو هاوي قع عقف عقم او و اعف مف هامه

 منعم مرام( عن فم م ةيامقن ع غن ةقافعر هدم عافاما#

 رم مم همم قوم هويفق مه هيفا هيو مر م عفا مهيت اوفو هيث هرم مت هن ع وعم عاف معاق

 ههرمم عنرلاميدمقم هم هم ووو عقم راهم معق هر ع كو مورو عوعلف

 مم عقر مامات دعب 4 يو يو رعووس يت هفاق سرع وم مع عاق همر عرمان هرم عون و وويفاما»

Eauمما مم عم ممدنف همام 4م همم م 4 سمع مق هيام تان هيرفي عي  

 عنف م م هميم ف عن ةفات حق ف زوم ماع جه همم ةهموح م م 6 هم ممم ماما#

 منعم مرعي فمناماعو هيوم جرم وه فم مام امامهم

 هرم رام راممهموفم ميلي همام م امم هم فه م هم هينرمي هو ده ماو م ممم جققي ساو

 رن نم م ةممم مع ةهاممي هيي م عت محم وي 6 اقع

 هيي هاهم ممي دق ةععي هيمقوم هر هقمق وه هكاش ام

 همم مم عمم مو جو م م ممر مهي هوه ممم م هم وي و لمع عقم فون و وم م ععأو



 ومو وه رارماارو كرف هنا هربت هيا هةفو ره هيمي ريم عم عع ميت ت ولا فرعا

 رم مة هيف م رع مم مم ون لانهم هماعه مه معو هه دم ماوه م 6 عفو

 رمث هام هةممم ع يهيم ف ماريان عم نه ماكاو هر فاق و وع اقف وهم يو Rg م و ماععامه و مه عاعام

RNIDهمم هم ويم و ف هنن م مو م هع م تن يرو وهيه ام موف هي هفوي هيوم  

 قم لاوام امومه رز هر م عو م ه هير هيا وموفق عم هيو هم وعفاعاف

 مم ينم هممف همجعم مر همام وراي جم هه اق دم م وياي م مه هم اوو هيف ماع

 وريف مما ممر اكله ههنا رو وكم و عع رهو هوي عم هي وو ورا هك و ماف م ده موكفالا»

 هومر وني اممم د هي ورب هم مف همر ورم عه ف عموم عمور لام خم جومممافاف

 ووو م هيمم همم م معي هيو مه ماو مم عم فو سه مم ممم ماو و فاق ام مم ماعم

 4م م م من مرعب عمم ك م و وم همم ور ع و وما مو م 6 ع دعع ع نق و ميم م ع عاف

 همم ممم مم هيف ءيامهم معيوف مدمو فهاو يق واف عاماف

 0 ا ا ا ا ا رطفلا ةاكز باب

 هيمو مم يروم هم وون هيمن مجفف هيا ءرافمويافاو هيف بحت امو ةاكزلا همرلت نم باب

 منا لم مة رم و هرم كة جف ة ءم ميم م هي ممن م همم مم وم ة ف رففاو ةاكرلا ليجعت يف لصف



 چ رم
 سرور فلا للا کرا

N 



 کرم اربع مما
 نسرورفلا للا ہک

 انكم ١ ب ا
4 
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 ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر

(fA WA 

N 

 وسبأ نيدلا جارس /جاهنملا هيجوت ىلإ جاسا ةلاجع اجع

 قيقحت ,نسقلملا نبا دمحأ نب يلع نب رمع صفح
 -: يتارئبلا ماشه

 509 , باتكلا راد :دبرإ

 ص( )

(e /AA أر 

 //نيملسم ا ءاهقفلا // يمالسإلا هقفلا / تافصارلا
 //ةيربنلا ثيداحألا

 ةينطولا ةبتكلا ةرئاد نم ةيلرألا فينصتلار ةسرهفلا تائايب دادعإ مت

 (م547١/1/8١٠70)رشنلاو تاعوبطملا رئ رئاودل ةزاجإلا مقر

 ةداعإي حمس ال م۹ ۰١ © ةظوفحم عبطلا قوقح

 وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ باتكلا | ذه رشن

 نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم ماظن يأ يف هخسنو هظفح
 يأ سابتقاب حمس الو . .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا

 نود ىرخأ ةغل يأ أ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج

 .رشانلا نم قيسم يطخ نذإ ىلع لوصحلا



 ريفر

 يرصتلا صر ر ی
 , قتوورفلا ىللا كسا

 جاكجما ةا
 ٍاَتملاَةّيجتوَتلا

 صفح وبأ نيدلا جارس
 يوحنلا نباب فورعملا دمحأ نب يلع نب رمع

 نقلملا نباب روهشملاو
 (ه/4١٠) ىفوتملا

 هيلع قلع و هثيدح جرخ و هلوصا ىلع هطبض و هققح

 يناردبلا ميركلا دبع نب ماشه نيدلا زع





 رفر

 يرمنلا سر ار ب
 777 سوو رفلا) يللا ہر

 ْيَأ اتص نحر تزن ينإإ هنيو ةلاّسشإلا ا :مايصلا

 ةه سا ي 3-8 7

 ِءْيَش ْنَع صوُصخَم صخش نِي ُصوُصحَم ٌدلاَسْنِإ :عوشلا يف ناك

 ل بان

 .صوصحم ن٧مز يف ٍصوُصخَم

 هليل ,لآلهلا ةو وأ نيل ناَبْعَس لاّمْكاي «عامجإلاب ناَضَمَر ٌمْوّص بجي
 انه ةداهشلاب دارملاو “مصيف ٌرْهّشلا مكن َدِهَش ْنَمْقإل :ىلاعت هلوقل نيثالثلا

 اورِطفأو هتيؤرل ا روم :ل هلوقل ءنابعش لامكتساب وأ ةيؤرلاب امإ ملعلاو «ملعلا
 ذارملاو "*”يراحبلا هاور [ نالن َناَبْعَس ةّدِع أوليكأف مكْيَلع مغ ناف هور

 لوسر ربخأف هآر رمع نبا نأل «لذعب هير توو «يتآلا هطرشب ةلمحلا يف هتيؤر
 نا نبا هححصو دوأاد وبأ هاور «همايصب ساتلا رمأو ماصف كلذب 2 هللا

 . 55 / میرم (485)

  450ةرقبلا / ١88 .

 ثيدحلا :اوموصف لالهملا متيأر اذإ باب :موصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هارر (4548)

 :هيفو ؛هْلي يبنلا لاق لوق ف ةريره اب تعمس لاق دايز نب دمحم نع (۱۹۰۹)

 . [ ْمُكيَلَع يِبع نار
 ىَءاَرَتِ) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع هيبأ نع ؛عفا نب ركب يبأ نع ثيدحلا (454)

 هاور .(هِماَيصب سالا َرَمأَو ُهَماَصَق ؛هْيَأَر ينأ ك هللا َلوُسَر تْرَبحَأَف لاله سالا

 ثيدحلا :لالما ةيؤر ىلع دحاولا ةداهش يف باب :موصلا باتك :نتسلا يف دواد وبأ
 ثيدحلا :لالهلا ةيؤر باب :نابح نبأ حيحص بيترتب ناسحإلا فو )۲۳٤۲(.
(EFA) . 



 ماّيّصلا باتك

 لالهك َنَآلْدَع :لْوَق يِفَو «*'””مكاحلاو نابح نبا هححص اضيأ يبارعألا ةصقلو

 لاله يف دهاشلا قحلت ةمهت ال نأب بيجي هنأب لوأللو .تاداهشلا رئاسو لاوش

 اذه ىلإو «ةفلتخم اهنأل مظتنم ريغ تاداهشلا ىلع سايقلاو ءلاوش فالخب ناضمر

 . هدفتساف ملا يف عيبرلا هيلع هب امك ءًارخآ يعفاشلا عجر لوقلا

 قتعلاو قالطلا عقي ال هنأ يف فالح الف «موصلا يف دحاولا لوق انلبق اذإ :ٌّعّرَف

 :يعفارلا لاق «هريغو يضاقلا هلاق ءهب لحؤملا ٌنْيَدلا لحي الو ءناضمر لوحدب قلعملا

 يعو «قرفلا ىلإ رخال ؛هريظن قبس امك ًانمض كلذ تبغي ڈی ال له لئاق لاق ولو

 .حصألا يف رطفن لالما ّرن ملو اموي نيثالث دحاوب انمص اذإ يتأيس ام هريظنب

 يف هيلع صن ام اذه قأرماو دبع آل ّمّصألا يف لوُدُعْلا فص ٍدِحاَوْلا ُطْرَشَو د

 ف حصألاو «ةياور هنأ ىلع ءانب امهنم ليقف ؛كلذ طرشي ال :يناثلار ألا

 لاق «ماصف هلوق لبق اذإو :يمرادلا لاق ءًاضيأ لوبقلا مدعب عطقلا ةقثلا زيمملا يبصلا

 روتسملا لوق لوبق فنصملا ححصو «ٌلمتحم :نابزرملا نب | لاقو «هيزجي :ناطقلا نبا

 ذإَو «حّصألا يف انزَطفَأ نيبال َدْعَب لالا رن ْمْلَو لْدَعب امص اذإو ءرظن هيفو
 يناثلاو ؛نيلدع لوقب ام ولام هبشأف لمك دق ددعلا نأل ةيِحْمُم ٌءاَمّسلا تناك

 اذإ كلذكف «ةداهشلاب أدتبا ول عنتمم وهو دحاو لوقب رطفلا ل لإ يدوب ا لت ل

 تبغي الو ًانمض تبني دقو ءيشلا نأب :لوألا باحأو «ةقباسلا ةداهشلا هتضتق

 .ءادتبا ةدالولا يف ُلّبْقتو ؛ ءادتبا بسنلا يف ليفت ال ءاسنلا ةداهش يف امك ءاحيرص

 لاهل ترمن :لاقف يبارغأ يبا ىلإ ٌءاَج :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (43)

 :َلاق عن : :لاق [ هوس هع اّْمَحُ ناو شا الإ لإ آل نأ دهشت ) :َلاَقَف ؛ةّلْيللا

 نابح نبا هاور .[لآلب اَي مف :ةياور ينو [ادُغ اووي سال ين ٍداَنق ُنآلف اي مق ]

 ثيدحلا :موصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )۳٤۳۷(. ثيدحلا :ناسحإلا يف

 .يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو حيحص ثيدح اذه :لاقنو ؛هدعب امو (18/1844)

 ؛لْدَع ّلُحَر ٌهآرو ؛تاضمر رهش َلاله ةّاعلا رت ْمَل نإف) :هللا همحر يعفاشلا لاق (471)

 . ٤٠ص ۲ ج :ريغصلا مايصلا باتك :مألا (طايتحالاو رثألل هلبقأ نأ ثيأر



 1 مايصلا بانك

 حَصألا يف ديلا نود ءاعطق يأ «بيرّقلا دلا هُمْكْح مل دَ يِؤُر اَذَِو

 نألو «لماش باطخلاو دحاو لالملا نأل ؛بجي :يناثلاو «مهتيؤر دلب لهأ لكل نأل

 ٍةَفاَسَمِب ُدِعَبْلاَو ريغ يف يؤر دلب يف لالهلا يؤر اذإف "حسم ضرألا

 ىبأت عرشلا دعارقو «نيمجنملا ميكحتو باسح ىلإ جوحي علاطملا رابتعا نأل رْمَقْلا
 .ماكحألا نم نك اهب عراشلا قلع نلا رصقل ةلا ةفاسم رابتعا بجوف كلذ

 ام اذه ءرصقلا ةفاسمب هل قلعت ال لالهلا رمأ نأل ِعِلاَطَمْلا فآلخاب :َلبِقَو

 اده :تلق : :هرثا فنصملا لاق كلذلف مهريغو ينالديصلاو نييقارعلا روهمج هب عطق

 لصألا نأل ري مل نم ىلع بوحو الف اهقافتا ف كش نإف ملأ هل او حصا

 . “لسم حرش يف يعفارلا هححص ام قفاو هنكل «بوجولا مدع

 ام وأ ةيوضيب ريغ اهنأ ىنعمي :ةحطسم ضرألا نأ هللا همحر فنصملا مالك مهنأ اعر (457)

 نأ مهرتيف نهارلا رصعلا ميهافم بسح لكشلا يف ىنعملا اذه ىلإ هب نهذلا بهذي

 ةحطسم دارملا امنإو ؛كلذك سييلو .ابروأل ىطسولا نورقلا ميهافمي لوقي فنصملا

 .تقلح فيك ٍلبالاىلإ نوط النا: ىلاعت هلوق ؟ميركلا نآرقلا يف ءاج يذلا ىنعملاب

 4احس نبك ضْرألا ىلإو .تبيعن : فيك لالا إو .اتمفر فيك ءاَمسلا ىلإ

 يف يطرقلا لاقو ؛ْتْيِحْدَو تْطِسُب يأ :نيبيرغلا يف يورحلا لاق .[ ٠۷-٠١ / ةيشافلا ]
 ؛سانلل شارفلاك ةطوسبم يهف ةحطسم ضرألا نأ ىنعلاف .ْتّدُمَو تط :عماجلا

 نسم ىنعع ؛حيطسلا ةغلا ينو شارف ىلع مئات بلقتي امك اهكلاسم يف اهيلع نربلقتي '

 PE لا حطس :لاقي اذهو ءاَيَطَسَب ضرألا هللا َمّطَسو .هالعأ ءيش لك
 : اهم یک اطاسب ضْرَألا كَل لَم هلل ارط:ىلاعت هللا لاق عيش لكى لعأر

 9 .رئاظنلاو هابشألا يف يناغمدلا هلاق ؛ادهمو ًاشارف يأ .[ ت

 ارت ماه :ىلاعت هللا لاق .اهيلع مكد وجو ماظنب مكل ةرسيم يهف «مكفلت ضرألا نأ
 :ىلاعت لاقو ۰ / نامقل ] «ضْرآلا يف امو تاواَمّسلا ينام مك رس ثا

 .هيردتلا ىضتتا .[ ۲۹ /نامقل ] «ىّمَسُم ٍلَحَأىَلِإ يري لَك َرَمَملو سل نشل رسوو

 ر ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع بيرك ثيدح رهاظب هللا همحر يوونلا ذخأ (477)

 دحلا :مهتيؤر دلب لكل نأ باب :مايصلا باتك :ملسم حيحص نم ثيدحلل هحرش

‘AYIA0 . 



of 
 ماّيّصلا بات

 هنأ ٌحصألاَف لا دب نم هل رقاسف رحال دلتا ىلع سجون زل هر

 :مهتلمج نم راصو مهمكح ذخأ مهدلب ‘لإ لاقتنالاب هنأل ءًريخآ مولا يف ْمُهَقِفاَوُي
 ٍدَنَبْلا َنِم َرْفاَس ْنَمَو يلع رمتسيف لوألا دسلبلا مكح مرتا | هنأل ؛رطفي :يناثلاو
 «هيلإ لقعلا دلبلا مكح هل نأى لع ًءانب مري ىضقو ْمُهَعَم َدَيَع ةيؤرلا ِدَلَبىلِإ رخآلا
 هنأ : سالف هايم لقا ودي وحلت ىلإ قس عزا ادن عسا نتن

 لقتنملا دلبلا مكح لقتنملل نأو . لك يي لكل نأ ىلع د ملا يق ةّيقَب كيم

 اجيِإو حاولا مويلا هيزجيو ءرثأ هيف ذري مل هنأ ثيح نم كلذ مامإلا دعبتس ار لا
 . فنصملا مالك يف حصألل لباقملا وه اذهو يلازغلا هعباتو «ديعب هضعب كاسمإ

 اهنوك امأو دش نم الإ عامجإ وهف اهيلع هفقوت امأ وصل ٌطْرَس هيلا :لصف

 سيلا ٍهِضْرَفِل طرشي ءاهب قطنلا طرشي الو «بلقلا اهلعو هزوحت هيفق أطرش
 ىطقرادلا هححص [ هَل َماَبِص الف ٍرْجْفْلا لق مايل مي مل ْنَم] :ٌيلَي هلوقل
 غلابلاك زيمملا يبّصلاو .روذنملا يف كلذب عطقلا حصألاو 2" '*يقهيبلاو يباطخلاو

 وپ لکل ةينلا بجتو *ينايورلا هيلإ هقبسو «بذهملا حرش يف هلاق امك

 باتك :نئسلا يف يطقرادلا هاور ؛اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةصفح نع ثيدحلا (115)
 ؛هححصو ۷۲٠ص ۲ ج هتف (؟9ثيدحلا :هريغو ليللا نم ةينلا تييبت باب :مايصلا

 دحلا :مايصلا يف ةينلا باب :مايصلا باتك :نئسلا ملاعم يف يباطخلا هحيحصت لقنو
 يقهيبلاو .777-877ص ۳ ج :ثيدحلا حرش رظني :قيلعتلا يف برع تار (1440)

 ۷۹۹۹) ثييدحلا :ةينلاب موصلا ف لوحدلا باب :مايصلا | باتك :ىربكلا ندسل

 َنِم َوُهَو ُهَعْقَرَو هدانسإ يف يرهُزلا ىلع فلتخا دق ثيدح اذهو :لاقو ۰ ر
 .تاّينألا تاقثلا

 ؛اذه الإ تيييبتلا هيف طرشي لفن موص انل سيل :ينايورلا لاق :(۲) ةخسن شماه يي (#)

 , ©. يصلا موصب يعي
 حض رهشلا م مص ىَون اذإَو ءاھسارب داع مو لك مص نال :(5) ةخسن شماه يف (#)

 ُدَمْحَأ لاق ِهبَو لو يف هلك رهشلا م مص هب يفك يلام : َدنِعَو لوألا مويا م موص
 .ةئاور يِف



 ۳ ماّيعصلا بباتك

 فروخ ءاملا نم عنتما وأ اراهن شطعلا عفدل برش وأ موصلل رحت ول عرف

 وهو :لاق «ينايورلا سابعلا يبأ نع يعفارلا هلقن امك موصلل ةين كلذ ناك رجفلا

 .ةربتعملا تافصلاب موصلا هلابب رطح نإ قحلا

 قشل كلذ انطريشا ول انأل ليلا َنِم ٌرخآلا فنصتلا طرشي ال هنأ :حيحصلاو

 لكلا ري ال ُهنَأَو ددعبلا ةياغ يف ههيجوتو هطرتشن :يناثلاو ءقاضو سانلا ىلع

 ىلإ لكألا لحأ ىلاعت هللا نأل ءتاففانملا نم امهريغ اذكو يأ ءاَهَدْعَب ٌعاَمِجْلاَو

 ره اذهو «ةينلا لطبي هنأل ؛ةتبلا لكأي نأ زاج امل ةينلا لطبي ناك ولو «رجفلا عولط

 «قافتالاب طلغ وهو «هتافانل كلذ رضي هنأ :يناثلاو ءروهمجلا عطق هبو صوصنملا

 وصلا مونلا ةافاتم مدعل ىلوأ لب ؛قبس ام ةَ مك مان اذإ ٌديِدجَتلا بجي ال ُهنأَو

 ملا رجفلا ىلإ مونلا رمتسا اذإ امأ «عسولا ردقب «ةدابعلا نم ةينلل ًابيرقت بجي :يناثلاو
 له ةلفغلا نأ يف ددرت نييقارعلا مالك ينو :مامإلا لاق ءًاعطق هموص حصيو «هرضي

 .حرطم كلذ لكو ؟مونلاك يه

 ] :لاقف موي تاذ ةشئاع ىلع لحد ب هنأل لاول لبق ؛ةيب للا حصو
 امي يلع َلْعَقَو تلق «[ ْموُصأ اإ ين ] :لا ل :لاَف [ ايس مدن له
 تضف تنك نار لطف اذإ ] :لاقف بع :تلاق [ ءىش كدنِعأ ] :لاقف خا

 ؛يطقرادلا ةياور ينو ری یحص هدانسإ :الاقف ءيقهيبلاو ئيطقرادلا هاور [موصلا

 وهو [ءيش نم لدب [ءادغ م ْمكَدْنِع لَ :اضيأ حيحص اهدانسإ :لاقو

 ليق لكؤي امل مسا :هريو ابيطلا وبأ يضاقلا لاق امك ءادغلا نإف ةلالدلا عضوم

 852١( ثيدحلا :ليللا نسم ةينلا تييبت باب :مايصلا باتك :نتسلا يف يطقرادلا هاور )١8(

 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .حيحص نسح دانسسإ اذه :لاقو ؛بابلا نم
 ثيدحلا :موصلا يف لحدي عوطتملا باب :مايصلا ) :)80١4يل ملسم هاور :لاقو

 لماك يبأ نع حيحصلا .

 اذه :لاقو ؛ليللا نم ةينلا تييبت باب نم )5١( ثيدحلا :ننسلا يف يطقرادلا هاور (455)

 . حيحص دانسإ



 ماّينصلا باك

 رخآ لصتي مل اذإ يأ ءِلْوَق يف ُهَدْعَب اذكو ءًءاشع ىمسي هدعب لکی امو «لاوزلا

 حصي الف ؛بورغلاب هتين تلصتا اذإ امأ ؛ليللاكراهنلا رخآ نيب ةيوست بورغلاب هتين
 .ةينلا نع ةدابعلا مظعم ولخل عنملا :حصألاو ؛يجيندنبلا هلاق ًاعطق

 لكأ نم يأ ءراهنلا لوا نم مْوّصلا طرَش لوُصُح طاريشا :حيِحّصلاَو
 مدقتي نأ زوجيو «موصلا دوصقم لطبيف الإو ءنونجو ضيحو رفكو عامجو وبرشو
 طرتشي ال :يناثلاو ؛ةعمجلاىلع ةبطخلا ميدقت طرتشي هن هنأ ىرت الأ هيلع ءيشلا طرش

 اذهو «ليللا نم ءزسج ةباث ناك ةينلا تقو نم ًابوسحم ناك اذإ موصلا نأل كلذ

 نم مئاص هنإ :حصألاب انلق اذإ امأ ؛ةينلا تقو نم مئاص هنإ :انلق اذإ هلحم فاللا

 .راهنلا لوأ يف موصلا طيارش عامتجا نم دب الف راهنلا لوأ

 ناضمر نم ًادغ مئاص هنأ ةليل لك يوني نأب يأ ءِضْرَفْلا يف يتلا بجي

 بحوف ءاهتقو ىلإ ةفاضم ةبرق هنأل ؛ةرافك وأ رذن نع وأ ناضمر ءاضق نع وأ

 قلطم ةينب حصي هنإف ؛لفنلا نع ضرفلاب زرتحاو «رصعلاو رهظلاك اهتين يف نييعتلا
 نأ يغبنيو «باحصألا هقلطأ اذك :بذهملا حرش يف لاق قالصلا يف امك موصلا

 امك ءاهوحنو ضيبلا مايأو ءاروشاعو ةفرع موصك بترملا موصلا يف نييعتلا طرتشي
 .ةالصلا بتاور يف كلذ طرتشي

 ةَنسلا هذه ناَضَمَر ضْرَف ءادَأ َنَع ٍاَع َمْوَص يوي ذأ ناصر يف ُهَلاَمَكَو
 هصوصخب دغ ةينو «ةنسلا هذه ناضمر ريغو «لفنلاو ءاضقلا نع هل ًازييت زيي ٤ «یلاَعت هلل

 ىون ول ىتح حصألا ىلع يونملا رهشلا مومع يف هلوخد يفكي لب ؛ةبجاوب تسيل
 .حيحصلا ىلع طقف هنم لوألا مويلا حص ةعمج موص ناضمر نم ةليل لوأ

 الملا يف ُروُكْذَمْلا فلا ىلع هلل | ىلإ ةَفاَضِإلاَو ٍةيِضَرفْلاَو ءاذألا يِفَو
 يقو ءانه فنصملا هيلع هّرقأو هبتك يف يعفارلا هلاق,اذك ؛كانه هنايب قبس دقو يأ

 ١ نيرثكألا دنع كانه ةيضرفلا ةين يف حصألا :بذهملا حرش يف لاقو ؛ةضورلا

 .ةالصلا فالخب ًاضرف الإ نوكيال غلابلا نم ناضمر موص نأ قرفلاو .همدع انهو



 نع غي نيعملا مويلل ضرعتلا نأل ِةَنسسلا نييْعَت ُطَرَتْشُي ال هنأ :حيِحّصلاَو

 .مامإلا ُهَفْيَرو ؛طرشي :يناثلاو كلذ

 ُهنِم ناک ُهنِم ناک نإ | نامر نع اغ مص ناقش نِ نالا هليل یون ولر لص ع ع

 ناص ْوَأَ ٍةَأَرْها وأ ٍدْبَع نِم :هب قي نَم لوقب ُهنِم هوك َدَقَتْعا اَذإ ذإ الإ ُهْنَع ْعَقَيْمَل

 زرتحاو «ةالصلا تاقوأ يق امك نيقيلا مكح هل اذه لثم يف نظلا | ةبلغ نأل َءاَدَشُر

 ىلع بلغف هتيؤرب ٌلقاع بص هربخأ ولو ؛مهريغ نع ءادشرلابو همدع نع داقتعالاب
 رئاس لاقو «هب موصلا دقعي نأ زوجي :دماح وبأ لاق :رحبلا يف لاق «هقدص هنظ

 يلماجملاو يناجرجلا مزججو «هلوقل مكح ال هنأل ؛كلذ زوجي ال :ناسارخب انباحصأ
 .قهارملا يبصلا دامتعاب

 نإ ُهَرْجَأ ن َتاَضَمَر نم ناك نإ راق وص نامر نم ثالثا هليل ىو ولو

 وأ سوبحم وأ ريسأ ىلع ناضمر رهش يأ «ةبَشا ولو «هؤاقب لصألا نأل نم ناك

 اَم َقَقاَو إف ءتقولاو ةلبقلا يف ةالصلل دهتجي امك ِداَهِتْجالاِ ارْهش َماَص ءامهوح

 ىَلَع ٌءاَضَق َوُهَو ءءادألا ةينب ءاضقلا عقوأ هنأ هتياغو يأ ةأَرِجَأ َناَضَمَر َدْعَب

 ريغ لعجي دق رذعلاو ,رذعلا ناكمل ءادأ هنأ :يناثلاو «تقرلا دعب هعوقول «حَصألا

 ًامات ناضمر ناك اذإ ام فالخلا ةدئافو «نيتالصلا نيب عمجلا يف امك ًاتقو تقولا

 ُناَضَمَر ناكر ّصقن ْوَلَق :لاقف ححارلاىلع فنصملا هعّرف اذهلف ًاصقان هماص يذلاو

 نإف .سكعلاب رمألا ناك ولو ءيش همزلي ال هلباقم ىلعو يأ رح موي ُهَمَِ اما
 طِلغ ْوَلَو ءالف ءادإ انلق نإو «لاحلا فرع اذإ ريحألا مويلا راطفإ هلف ءاضق هنإ :انلق

 دا هتقو يف هنم هنكمتل ُهُمْوَص ُهَمْرَا َناَضَمَر كردار «ناضمر ىلع يأ يیډقتلاب

 تقولا لبق ةدابعلاب ىتأ هنأل ىاَضقْلا بوُجَو ةيدَجلاَ ءناضمر كردي م نإو يأ
 رشاعلا اوفقو وأ اوأطخأ اذإ جيجحلاك عنملا ميدقلا يتو «ةالصلا يف امك هيرحت الف

 انلق نإ ءءادأ مأ ءاضق نوكي له هدعب ام قفاو اذإ ام ىلع ةعامج امهانبو «مهيزجي

 .ةأزجأ ءادأ انلق اذإو ءادألا قبسي ال ءاضقلا نأل ؛انه هَرْجُي مل ءاضق



 هك
 ماّيصلا باتك

 نم قبو ؛ناقيرطلا ىضم ام ءاضق يفو «ةموص ُةمزل ُهَّضعب كردأ ول عرف
 . حرشلا نم اهعجارف روص سم ةلأسملا ماسقأ

 يف ٍةَداَعْلا ُرَْق اَذَكَو رهط هلك اهراهن نأب عطقت اهنأل ءٍضْيَحْلا ُرثكأ لْيَّللا يف اه
 ؛حصي ال :يناثلاو «لصأ ىلع اهتين تنب دقف ءاهتداع رارمتسا رهاظلا نذل ّحّصألا

 تناك وأ «ليللاب ضيحلا رثكأ متي ال ناكو «ةداع اه نكي مل نإف ,فلتخت دق اهنأل
 . “رام الو لطأ ىلع تن الو مزجت مل اهنأل «موصلا حصي مل ؛ةفلتخم تاداع اه

 ناك نإف ؛عامجإلاب ادْمَع يأ ءعاّمجْلا نع ُكاَسْمإلا مّْصلا طوس :لصف
 طرشلا نود هنم دب ال ام طرشلاب هدارمو «يتأيس امك ححارلا ىلع الف ًايسان
 نقي ا هنا :ٌحيِحّصلاَو ءرذنملا نبا هلقن امك عامجإلاب «ةءاقتسالاو «يحالطصالا

 «ةءاقتسالا سفن هيف نالطبلا يف ةّلعلا نأى لع ءاب لطب ِهِفَوَج ىلإ ٌءْيَش ْعِجْرَي مَ هن

 ْءْيَقْلا بلع نِإَو لق نإو جرح ام ءيش عوحر هيف ةلعلا نأ ىلع ءانبلا هلباقم هجوو

 ءان نمو ءا دلع سف ميا َرْهَو ءيا ُهعَرَد نم ] 6 هلوقل سا الف
 .'هریغو نابح نبا هححص [ ضيف

 صحريلف رركتي ام هيلإ ةجاحلا نأل مالا يف اًهَطَقَلَو ةَماخن علف ول اذكو
 عطقلا بذهملا حرشو ةضورلا يف ححرو «ةءاقتسالاب ًاقاحلإ هب رطفي :يناثلاو هيف

 ولو مزج رطفي ال هنإف ؛اهلحم يف تيقب اذإ امع (اهَظْفلَو) هلوقب زرتحاو «لوألاب
 يف ْتَلَصَحَو هِغاَمد نِم ترن ولف هيلع ءيش الف اهظفلف لاعسلا ةبلغب تجرح

 . هطخ اهيلعو فنصملا ىلع تيرق ةخسن ىلع ةلباغم غلب :(7) ةخسن شماه يف (#)
 ءاضقلا ركذ :موصلا ءاضق باب :هبيئرتب ناسحإلا :رظني ؛هحيحص يف نابح نبا هارر (519)

 باب :موصلا باتك :نئسلا يف دوادوبأ هاورو ٠ ٠١(. 9)ثيدحلا :ادمع ءيقتسملا ىلع
 باب :موصلا باتك :مماجلا يف يذمزلاو )۲۳۸١(. ثيدحلا :ادماع ءيقتسي مئاصلا

 :لاقو «[يضْفيلَف ًادْسَع َءاَفَْسا ْنَمَو ] :هيفو )۷۲١( ةثيدحلا :ًادمع ءاقتسا نميف
 . بیرغ نسح



 e۷ ماّيصلا ثبباتك

 مفلا ىصقأ ىلإ ةذفانلا ةبقثلا نم غامدلا نم تبصنا نأب يأ مَقْلا َنِم رهاظلا ٌدَح

 ٍتَلَصَوَف ةَرذقلا عم اَهَكَرَت نإ هاَهُجُمِيلَو اهاَرْجَم ْنِم اَهَفَطَقْيْلَف موقلحلا قون
 كسمأ امئإو ؛ائيش لعفي مل هنأل ؛ال :يناثلاو ؛هريصقتل «ّمّصألا يف َرَطْفَأ فاوَجْلا

 رهاظلا دح يف ةماخنلا لصحت مل اذإ امأ «برقأ هلعلو :حالصلا نبا لاق ؛لعفلا نع

 ٠ یصقالإ اهَّدر نإو ءاهفرصیلع رزق مو هيف تلمح ا 0 ءاهب ةالابم الف

 بارطضا نطابلاو رهاظلا طبض يف عقوو «رطفأ اهعلتبا مث هيلإ تدترا وأ

 وه 7 نأل ءافوج ىمي ام ىلإ ِنْيَعْلا لوُصُو ْنَعَو هتم هعجارف حرشلا يف
 اَم) هلوقب زرتحاو .كسمأ ام اذه لعافو «فوجلاىلإ لصي ام لك نع كاسمإلا

 لحاد ىلإ ءاودلا لصوأف ذخفلاو قاسلا مح ىلع هحرج ىواد ول امع (افْوَج ىّمَسُي

 اَذَه َعَم ُطَرَتْشُي :ليقو ءفوحب سيل هنأل ؛رطفي ال هنإف ؛هيف ةديدح زرغ وأ محللا

 ؛يلازغلا هدروأ ام اذه َءاَوُدلا وأ ًءاَذِغْلا ليحت هوَ «فرجلا يف يأ أ هيف نوُكَي نأ

 فرجلاك قلحلا اولعج مهنأ هيلع لديو «فوحجلا مسا هيلع عقي ام ربتعملا نأ :حيحصلاو

 ءاَعْمَأْلاَو نطَبْلاَو غاَمّدلا ْنِطاَب نْيهْجَوْلا ىَلَعَف ءلصاولا لوصوب موصلا نالطب يف
 لوصُؤلا وأ ِةَنَقُحْلا وأ لكألا وأ طاغتلمالاب ٌرِطْفُم ءلوبلا عمجب يهو يأ «ةنانَملاو

 طزشي الو :يوغبلاو مامإلا لاق ءليحم فوج هنأل ءَمِهِوحَنَو ِةَموُمْأَم وأ ٍةفئاَج نم
 .©7هلّمأتف رشتو فل فنصملا مالك يفو ءغامدلا ةطيرخو ءاعمألا نطابىلإ لوصرلا

 م اذإ رضي ال هنأ ؛فنصلا مالك نب مه :امهدحأ :ناَهيبنَت :(9) ةخسن شماه ف (#)

 نطابلا :يناشلاو .اًهُجَم ىلع ردقي مو هيف ّلصح وأ مفلا ني رهاظلا ٌدَح يف لصحب
 .نيتفشلا بوص ىلإ هدعب امف ؛ةمجعملا ءاخلا ٌجَرْحَم ٌرهاظلاو ةزمهلاو ءاَهْلا ٌحَرَحَم
 نم اهنإ :فنصملا لاقو .نطابلا نم اهنإ : يلازغلل عيت يعفارلا َلاَقف :ةلمهملا جرخم امأو

 يعفارلا لاق امك نطابلا نم اهنأ برقألاو :خيشلا لاق .رهاظلا

 طوُعّسلا نال ؛ ؛غاَمّدلا | ىلإ ّلِصَي ُهنأكو «يفنألا يف ء ءاَوَدلا بص یا ؛طاغتسالا :تْلق (44)
 قا

 .ةدصف اذإ و ُهَّمَّأَت لاقي دلا عتفلاب مل نب ةَموُأَمْلاَو .يفنألا يف بصي ُءاَوَدلا

f 
 املا نو اهني قي ىّح خامل م أملي يبل هحل لا ُدَملاب ُهّمآَو حش يأ :هّمأَ

 .قيقر دلج
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 مابتملا باك
 لوألا هحجولا ىلع ءانب ٌحّصألا | يف ٌرِطفُم ليلخإلاو ؛ نذل نِطاَب يف ٌريِطفْلاَو

 هيف سیلو فوج هنأل «هلباقمیلع ءانب ءال :يناثلاو ءافرج ىمسي ام لك رابتعا وهو
 نِ و وک لصاولا طارش ,يرهوملا هلاق ةصاخخ لوبلا جرخم : :ليلحإلاو ,ةلاحإلا ةوق
 َدَجَو نإ ُلاَحِتْكالا الر ٌماَسَمْلا برش نهّدلا ُلوُصُو ُرْضَي الف ؛ ؛حوتفم فتم
 ؛هنطاب يق ًارثأ هل دحو نإو ءاملا | قف سامغنالاو لاستغالا رضي ال امك قلَحب ُةَمْعْط
 حرم و لحد ملاك ءافلا حتفب دفنملاو و ؛ال مأ همخنت ءاوسأ' '”لاحتكالا هركيالو
 أ بابو ُهَقْوَج لصر ولف : :دصقب ُهَنْوَكَو اطوبضم فلؤم طض هتيأر اذكو
 مفلا قابطإ ناك نإو يأ نطفي مل ٍقِِقَدلا ةَلبرغ وأ قيرطلا رابع وَ ,ةَضوُعَ
 جاتحي يلا ةداتعملا | لاعفألا نع زازتحالا مئاصلا فيلكت نأل ؛اکم كلذ بانتجاو
 .وفعلا حصألاف هفوج ىلإ رابغل لا لصوف ًادمع هاف حتف ول لب ءادیدش ًارسغ ري ؛اهيلإ

 ؛ُهَعْلَباَو هدر م فلا ٍنَع چرخ ولف «عامجإلاب بدم ني هقير علي رطب الو
 اطوُلَخَم ُهَقيِر متنا وأ ؛لصفنت رمق ةبوطر هيَلَعو ههه ىلإ هرو ِهقيب طخ لب ذأ

 نايعألاك راصف هتدعم نع جرحخ هنداف :ىلوألا يف امأ لطفا اجت و
 :ةئلاثلا يف امأو «ةقرافم دعب هعلتبا دقو هيلإ ةرورض ال هنألف :ةيناثلا | يف امأو ءةلصفنمل

 جري ملو هعالتبا ز رر ام هنأل جمالا يف طفي مَ هم ؛هقير عَمج لو
 ولو «نّيه هنع زازحالا نأل «رطفي : يناثلاو ءاقرفتم هعلتبا | ول ام هبشأف هتدعم نع
 يأ دِفْوَج ىلإ قاشنينمالا وأ وأ ٍةَضْمَْمْا ُماَم قبس ولو ءاعطق رطفي م عح
 هلوصول الق الو «يهنملا هباكترال طف غلاب نإ هنأ أ ٌْيَهْدَمْلاَف غادر فورم
 ؛ةضورلا لصأ يف اهاكح اذك «هسكع :ليقو ءقلطم ريال :ليقو «هرایتحخا ريغب

 ناک هيي للا لوُسَر نأ : :هدحج نع هيبأ نع عفار يبأ نب هلل اديبع نب دمحم ثيدتلس (115)
 :لحتكي مئاصلا باب :ىريكلا ننسل ١ يف يقهيبلا هاوو . . (ٌمئاَص َرْهَو دملإلاب لکی
 . يوقلاب سيل :لاقو .هدعب هاكحف ؛(8705:) ثيدحلا



 ۹ ماَيصلا باك

 لحم يقو ءرطفي ال هنأب عطقلا :ةيناثلاو ءنيلوق ةياكح نيقيرطلا حصأ :يعفارلا لاقو

 ءاعطق رطفي الف غلاي مل اذإ امأ ؛غلاب اذإ اميف نيلوقلا نأ :اهحصأ ؛قرط ىلوألا

 نالطبلاو :يدرواملا لاق «فالخلاف الإو ءاعطق رطفأ غلاب اذإ هنأ ِرَرَحُمْلا يف ححصو

 . ءاهقفلا رثكأ لوق وه

 . “""اهنع يهنم اهنأل ؛راطفإلاب ةعبارلا ةرملا يف مرحلا ةضورلا يف راتحملا :عْرَف

 انه ةغلابلاو .ةضمضملا يف ءاملا قبسك هتساجنل مفلا لسغ دنع ءاملا قبس :ّعّرف

 .ريغصلا يف هب مزجو ؛يغبني ظفلب ريبكلا يف يعفارلا هلاق ؛ةغلابم الب قبسلاك ةجاحلل

 َرَجَع نإ ْرِطفي ْمَل ءدصق ريغ نم يأ ُةقير هب ىَرَجَف هنا نب مَعَ ّيِقَب ؤو
 رْطْفَي ْمَل ًاهَرْكُم رجؤأ ولو هريصقتل رطفأ زحعي ل نإو يأ ِهُّجَمَو هييم نع
 ءِرّهْظألا يف َرَطْفَأ برش وأ ي أ لكا ىتَح ةركأ ْنِإَو «هنم لعفلاو دصقلا مدعل

 عقال هلق ول امك لطف سقت نع رشلا عقدل لاحلاب هملع عم هلعفب لصح هنأ

 ؛طقاس هرايتخا مكح نأل ,ْمَلْعَأ هللا نطفي ل ُرَهْظَأْلا :تْلَق ة .ضرملاو عوجلا

 هلوقل في مل ايان لكا نو هتم لوا وه لب يسانل | هبشأف هنع ايهنم سيل هلكأو

 مكاحلا هححص [ َةَراَفَك الو هيلع ع ءا اَ ايان نام رش يف رف نم ] يي

 ةالصلا يف يسانلا مالك يف امك حالا يف رثكي ذأ الإ لرسم طرش ىلع

 مومعل يلع هل او لطي ال ٌحّصألا :تلُق أ .ردان ريثكلا ىف نايسنلا نأل ؛رثكأ اذإ

 يحراش ضعب عنمو موصلا فالخب كلذب اًهُمْظن عطقني ةالصلا نألو ؛فلس ام

 ىلإ مويلا لوأ نم كاسمإلا وهو ماظن وذ ًاضيأ موصلا :لاقو «قرفلا اذه طيسرلا

 يف ْعِلاَبَو وصولا غب أر لب هللا نوُسَر َلاَق :لاق اط ةريص نب طيقل ثيدحل ( 0: ٠

 . (/5) مقرلا يف مدقت [ًامِئاَص دوك نأ الإ «قاشنتنمالا
 ثيدح اذه :لاقو ؛(5794١/58) ثيدحلا :موصلا باتك :كردتسملا يل مكاحلا هاور (471)

 طرش ىلع :هلوقب يذلا هقفاوو .قايسلا اذهب هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص

 .ملسم
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 ماّيصلا باتك

 يناروفلا ةيوست اذه يوقيو :ةالصلا يف بلطملا يف لاق «برشلاو لكألا مرحيف هرحآ

 مزح امو «هريغ لعف امكةالصلاىلع موصلا نبي لو ةالصلاو موصلا يف نيهجولا نيب

 يف فلاحخو ةضورلا يف لعف اذك حصألاب هريبعتو ؛نيهحولا هقيرط نم فنصملا هب

 .رطفي ال هنأب عطقلا ةقيرط ححصو اهفعضو بذهملا حرش

 ةروكذملا ةياورلل نايسنلاب رطفي ال هنأ يف يأ ءيِبَهْدَمْلاَىَلَع لُكألاَك ٌءاَمِجْلاَو

 نکل ءايسان مرحلا عامج يف امك نيلوق ةياكح ةيناثلا قيرطلاو «تارطفملا نم هريغلو

 ِنَعَو «مئاصلا فالخب ًارصقم ناك يسن اذإف هلاح اهب ركذتي ةئيه هل مرحلا نأ قرفلا

 لِي لاَرنإ ريع ْنِم جاليإلا نل هب ٌرِطْفُيف يملا جارختسا وهو يأ «ءاضينمالا

 :بذهملا حرش يف حصألاف ؛ضراعل ال هركذ كح ولو «ىلوأ ةوهش عونب لازنإلاف
 ؛عامجإلاب رطفي ال هنإف ملتحا اذإ امأو «ةحابم ةرشابم نم دلوتم هنأل ؛رطفي ال هنأ

 ةوهشب لازنإ هنأل ةَعَجاَصُمَو ٍةَلْقَو سلب يملا ورخ اذكو «بولغم هنأل

 ؛ركف ال الف الإو رطفأ هيجرفب ىنمأو ةوهشب ترشاب اذإ ىشخلا :معن «ةرشابم

 .مالتحالا هبشأف ةرشابم ريغب لازنإ هنأل ٍقَرهشب رظنو

 هنإف هنم ًافوح لازنإلا فاخي ثيحب يأ ُهَتَوْهَش تَكرَح ْنَمِل ُهلبقْلا ُهَرْكْنَو

 يف ميرخت ٌةَهاَرَك يه :سْلُق .هبيآل ْمُرْحَي الو يأ ءاَهْكرَ هرْيعل ىَلوأْلاَو لطفي
 مألا يف هيلع صن ام اذهو هداسفإل موصلا ضرعي هنأل ملغ هل او بصل

 لدت ةياكح هاف يعفاشلا نع يلجعلاىكحو ؛هيزنت ةهارك اهنأ :يناثلاو «""اضيأ

 ذإَو ثل اهتهرك توش ةّلبقْلا تكر ح نمور :لاق ؛إظ يعفاشلا مامإلا ةرابع صن (4177)
 اَهْنَع سفنلا كليو بقا هل ساب الق ةتوهَش كح مل ْنَمَو وص ضف م اَيَلَعَ

 ال الق انار :لاقو مهب طا نم ىح ةَرْهش حم هلل لصف اَْنَع اهنَع ِنْيلاَحْلا يف

ELS 3 م مل كي فا ُلوُسَر لبق مل هوم ضشنت تناك ول هبا نأ وص ضقني 
 كلذ يف تورن الو ٠ طنب انب نوُصْحَري ال اتك هب هريو سابع نبا | صخري

 ُكِلاَم انَرَبخَأ :هللا همحر يعفاشلا لاق .(ةرهش ربع الو اهل ملم الع ٍةَرْيَس ىلإ

 ضب لقي عي هللا | ُلوْسَر ناك نإ) :ْتَلاَق ٍ؛ةَسِئاَع ْنَع هي ْنَع ةَوْرُع نب ماش ْنَع

>> 



 مايصلا باعك
 ١
س
 

 . "هتم جورخلا هل نأل ؛ ؛عوطتلا ىلإ ةبسنلاب دعبي الو «هيلع

 .ةلقلا مكح اه ةقئاعملاو ديلاب ةرشابما :ء :ٌعْرَف

ْلاَو ٍدصفْلاب ُرِطْفُي لَو
مهكرت لب يأ ةَماَجِح

هنافعضي امهنأل ىلوأ ا
 حصو ؛

 وأم وأ خوسنم هنكل محملا ُمحاَحْل رع

 تَركذ اإ تناك ةَضِئاَع نأ ؛ٌدلِلاَم عا لای .ُكَحلصَت ج ؛ ؛(ٌمئاَص َرْهَو جاور

 :مئاصلا رطفي ام باب :مألا .( هللا لوُسَر نم هبرإل كلما ْمُكيكَو) :تلق هك

 . ۹۸ص ۲ ج

عفاشلا مامإلا ةرابع صن يف ءاج ام اذه ؛ ؛اضيأ ضرفلاو عوطتلل :تلق ۷ ۳)
 هنأ امأ ؛نفض ي

ع ْنمأيو هب ! كلم هنأ عم باشلل ُهركتف اهنم رذحي
 ىوقي ال نأ نم ارذح وسفن ىل

ٌمقيس هنإف ُهبرِإ كلعي ال نم امأ «كلذ ىلع
 ريرقت عطتسي مل نإف ؛ةلاحم ال مارحلا | يف 

ب امم ًارذحو ًاعرو يأ «ةيهيزتت ةه ةهارك هل ةركتف كلذ
 ثيدحل .ملعأ هللاو . سأب ه

 ىَهْنَو مباع رهو خيش بقا يف صر كو هلا | َلوُسر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع

 يف ينهيلا هاور .[ ُهَمْرَص يفي ٌباَّعلاَو هد ب علا ] هن باتل هَ

محر يعفاشلا لاق :(4115) ثيدحلا :ةلبقلا ةيهارك باب :ىربكلا ننسلا
 :هللا ه

 ةلبقلا نع لثس سابع نبا نع راس نب ا نع ملسأ لب دو عكا

لل اههركو خيشلل اهيف صحرف «مئاصلل
 ىلع ملعأ هلل هل او يدنع اذهو :لاق مث مث ؛باش

تحالا م كلو ةمهت ًالتعا سيل ؛تفصو ام
 ام ردقبو ؛عماجيف يهتشي المل طاي

 . ۹۸ص ۲ ج :مألا .ه |. (هب نظي وأ لئاسلا نم یری

 نع هيض جيدح نب عفارو ءامهنع هللا يضر سوأ نب دادشو نابوث نع ثيدحلا @ )٩۷٤(

 15117) ثيدحلا :موصلا باتك :نيسلا ف يل دواد وبأ هاور .ثيدحلا :ي5 يبلا

 :مئاصلل ةماجحلا ةيهارك باب :موصلا باتك :عماجلا ف يذمرلاو ۳۹۸و

ا نا عقار ثيدح :لاقو ؛(٤۷۷) ثيدحلا
 1 ايي ر جی

 «مِهرْيشَو يي يبل ٍباَحْصُأ نم ءِمْلِعْلا لأ نم مَ ةرك دقو :يذمرلا لاق ©

 مح ى | ل ىلا باَحْمأ ْضْعَي نأ ىَنَح .مئاّصلل ةَماَجِحْلا
 وبا ْمُهَنِم ؛ للاب

كَراَبمْلا نبا لوفي انهو .ٌرمع ناو .يرعشَألا يسوم
 :حيحصلا عماجلا ١ يف .هإ . 

 . ١٤٠ص ۳ ج :مئاّصلل ةماجحلا ةيهارك باب :موصلا باتك

 تر م

يح يعفاشلا مامإلا | دنع يأو حجري م ©
 لر یقوت و : :لاقف ءدادغب يف ناك ن

<< 



nماّيصلا باك  

 كاسمإ بجيو ؛هؤاقب لصألا نأل نيب الإ راّهنلا َريغآ لكا ال نأ طاَيبْحالاَو
 بورغلا لبق رطفأ نمىلع ظيلغتلا درو دقو ؛راهتلا لامكتسا قمحتيل ليللا نم ءزج

 ْهِبقاَرعب َنوَقْلعُي ْمُهَر وب هيون يف مُهآَر ص هن :(] ىلجابلا نم
 2E تاقوألا لئاضف هباتك يف يقهيبلا ها هاور [ امد ليست ةَقَفَسُم مهقادش

 :يناثلاو «ةالصلا تاقوأك صأا يف ءاهرحنو داروألاب يأ داَهِتْجالاِب لحي
 يأ ءِلْبَللا َءاَقَب نظ اذ اذِإ لكألا ,وُجَو ءريصلاب نيقيلا كرد ىلع هتردقل ؛ال
 لَو ءاضيأ كلذل لع هل او دب ول اذَكو :تْلُق .هؤاقب لصألا نأل داهتحالاب
 ب بسسس سس

 .مرطقي نأ كلذ را مل مِاَصلا محتْح ا ولر .يَلإ بح َبَحأ ناك ٌمِئاَص رهو ةَماَحِحْلا
 قّصخُرلا ىلإ َلاَمَف صيب اأو داَدْهَبي ٌيِعِفاَسلا لوق ناك اكه :يذمرلا لاق
 عادَوْلا ةكَح يف محا و بلا ذاب جحا ءاسأَي مياملإ ٍةماَحِحلا يف ري ملو
 . 14ص 7 ج :حيحصلا عماحلا نم .هإ .ُمرْحُم رهو
 محاور مرم وهو محا قلو ىلا نأ) ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ©

 . (مئاَص َرْهَو

 :حيحصلا يف يراخبلا امهاور .(ٌةئاَص َرْهَر لي يبا مح 1):لاق ؛هَض هنعو ©
 د .(۱۹۳۹و 1؟58)ثيدخحلا :مئاصلل ءيقلاو ةماجتلا باب :موصلا باتك

 مرم رهو هل هل ا ُلوُسَر مَجنحا) :لاق سابع نبا نع هدانساب يذمزتلا امهنيب
 كَم نب اسي محا كي يبا د أر :ظفل ينو )۷۷١(. ثيدحلا :مباص
 :لاقو «(۷۷۷) ثيدحلا :حيحصلا عماسلا نسم (مئاص ٌمِرْحُم هو ؛ِةْيَِمْلاَو

 . حيحص نسح ثيدح
 أذإ ميان ااا ] :ٌلوُفَي هيي هللا َلوُسَر تغمس : :ُلوْقَي يلِهاَبلا ةَماَمَأ يب بأ نع )۹۷٥(

 هبط ال ينإ :ُسْلَقَف عصا : :ل اقف ؛ارعَو البت يب اياق يعبي اڌعاف ءنالحر
 دز ؛ةَدْيِدَش تار انأ ذِإ بسلا ءاونس يف كى تدقق ك هله نإ : :ًالاقف

75 

 موقب انآ الف «يب لنا م هراثلا له أ ٌءاَوْع اذه | و هذه ام :تْلقَ
 لاق ؟ ءال نس تلق لام هاد مُهفادحأ لیست مهاد أ ةع مهرب نوح

 باك :ىريكلانتسسلا ف يقهيبلا هاور . .[ ْمهيْرَص ةت لب َنوُرطْفُ نبذل ِءالوَه
 . ۸.۹4) ثيدحلا :سمشلا بورغ لبق رطفأ نمىلع ظيلغتلا باب :مايصلا



 كرار ماّيصلا باک

 هنظ ام فالح ققحت هنأل َُمْرَص لطب ُطَلَعْلا ناَبو ءارخآ وأ ًالَوَأ ٍداَهِيجاِب لك

 لصألاب المع ءوريخآ يف َلَطبو لوا يف عو نإ حص لاخلا نمو نق الب أ
 قداصلا يأ ُرْجَفْلا عَلط ْوَلَو «ةيناثلا يف راهنلاو لوألا يف ليللا ءاقب ينعأ ءامهيف

 مو ًاراهن هيف يف عضو ول هنأل مص حص ةف ماع دوف يِفَو ؛يعرشلا وهو
 نم حصألاف ؛هفوج ىلإ هقبس ولو ًاليل عضولا ناك اذإ ىلوأف رطفي مل هِقْلح ىلإ لصي

 .هرطف مدع ةضورلا دئا

 سبلي ال فلح ول امك كرت هنأل ءلاَحْلا يف َعَرَق اعِباَجُم ناك ْوَل اذكو

 ققحتل ءْلْطَب «هعولطب هملع دعب يأ «ثلكم نوف «لزني | وأ لزنأ ءاوسو ؛عزنف
 لوألاو :ينايورلا لاق «بهذملا | ىلع هذه ةلاحلاو ةراقكلا همزلتو ؛ادصق هنم عامجلا
 داريإ رهاظو ءدسفو دقعنا !ليقو ءالصأ دقعنا ام هموص نأ :ةلاحلا هذه يف يدنع

 . هب رعشي فنصملا

 الف يأ ُلَقَعْلاَو عاما السلا :هتحص طرش يأ مولا ٌطْرَس :ٌلْصف
 «ساقنلاو ٍضْيَحْلا نع ُءاَقنلاَو ؛مئاهبلاب امهقاحتلال ؛نونجباو ؛زيمملا ريغ موص حصي
 اذكو برص لطب مافن وأ ضيح وأ هدر أرط ولف يأ ,راهنلا عيِمَج ,عامجإلاب
 «قرغتسملا مولا رضي الو «هتالص لالخ يف نج ول امك ححرألا ىلع نونحلا
 تفرع دقو ءامْغإلاك رضي :يناثلاو «باطخلا ةيله أ ءاقبل « حيِحّصلا ىلع ىلع «راهنلل

 َقافأ اذإ رضي أل ًءاَمْعِإلا نأ :ُرَهْظَألاَو .اعامجإ + نص ةلحل ظقيتسا نإف «قرفلا
 برغأو ؛ءزح يف ةقافإلا عم ةينلاب ءافتكأ تناك ةظحلا يأ يأ ءوراهن ْنِم ٌةَظْحَل

 :ثلاثلاو «ضيحلاك ًاقلطم رضي :يناثلاو ءاهجو هل فرعأ ال :لاقف بذهملا بحاص
 لامو يقرافلاو يلازغلا هححصو هلوأ يف قافأ اذإ رضي ال :عبارلاو «مونلاك ًاقلطم ال
 .هيفرط يف قافأ اذإ رضي ال :سماخلاو ءحالصلا نبا هيلإ

 يف قيرشعلا اذكو ع جلاب رطفو ىحضأ نيل ُموص حص لَو

 رطيلا مري :نيموب مام ْنَع ىََ ا هللا لوُسَر در :لاق ؛هط ةريره يبأ ثيدحل (۹۷)
>> 



or 
 ماّيصلا ابات

 وبأ هاور امك اهمايص نع 2 هيهنل رحنلا موي دعب مايأ ةثالث يهو يأ ٍديِدَجْلا
 يف ةبحاولا ةثالثلا نع اهموص يذهلل مداعلا عتمتملل زوجي نأ ميدقلاو « دراد

 ْمَلْنَمِل الإ نصي ا برشا نأ يف سحرا زل ] اعر رع نإ لوق جا
 "عاج هححصو يراخبل | هاور [ ّيْدَْلا دج

 مَآ ُهَماَص ْوَلَق 2” ”هنع يهنلا ةحصل ل یب نشل مز غرف ل
 ريظنو ءَ ليلا يف موصلل لباق هنأل ؛حصي :يناثلاو ديلا مويك صأا يف حص

 ريغ نم يأ ٍرّدْنلاَو ءاّضَقْلا نع ُهمْوص ُهَلَو ةسوركملا تاقوألا ف ةالصلا كلذ

- 

 وهو )يف حيحصلا صن صنلل ُةُعّوُطت ٌةَداَع َقْقاَو و اکو معن :ليقو ؛ةهارك

 :رحتلا موي موص باب :موصلا باتك :حيحصلا ف يراحبلا هاور .(ىحضألا مير
 موي موص نع يهنلا باب :مايصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو 4 ثيدحلا

 أو باطنخلا نب رمع نع بابلا يثو .هل ظفللاو )١١78/58( ثيدحلا :رطفلا
 . امهنع هللا يضر يردنلا ديعس

 مايو رخدلا ٌمْويَو فرع موي ] : :كلو هللا ُلوْسَر لاق :لاق ؛هجط عفان نب ةبقع نع (۹۷۷)
 5 يف دواد وبأ هاور .[ مسْرْشَر لكَ مايا يجو ءمالسإلا | َلْهَأ ندع قرشا
 .(؟514199 ثيدحلا :قيرشتلا مايأ مايص باب :موصلا باتك

 ١49109 ثيدحلا :قيرشتلا مايأ مايص باب :موصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (4۷۸)
 . ۹و

 يت

 مست قاش يَ يني كعب يلا ميلا يف راع ڌن انك : لا رز نأ ةليم ثيدحل (315) عصر

 وبأ هاور .( و مسالا انآ ىَّصَع دَقَ مولا اَذَه َماَص ْنَم) : :ٌراَّمَع لاَ ؛مْرقلا ضعي
 قف يذمرتلاو .(؟7 4)ثيدحلا :كاشلا مري موص ةيهارك باب :ننسلا يف دواد
 يف يناسنلاو .(585) ثيدحلا :كشلا موي موص ةيهارك يف ءاج ام باب :عمادللا
 باتك حمل ي اقيمت رامبل: ورو - E :موسصلا باتك :ننسلا

 رش هلو حيحص هدانسإو [ ومو َلآلهلا متي اذإ ] يبلا لوق باب :موصلا
 وأ مر مصب نامر ْمكدَحأ نمم ال ] ام ا 0

 يف يراحبلا هاور .[ ميل | كبد مصيف هَمْوَص ْموُصَي ناك لُحَر نوک ن نأ الإ نیمو
 :حيحصلا يي ملسمو )۱۹۱٤(. ثيدحلا :مري موصب ناضمر ُمدَقَتُي ال باب :حيحصلا

>> 



 Fo ماّيصلا باك

Eملعي ملو يأ هيرب سالا تحت دج اذإ تاش نم ٠ َنيثالثلا موي كاشلا مري ئ  

 و ه4
 امك مهقدص 0 نإو يأ أ ٌةَقَمَف وأ ٌديِبَع وأ تايبص اهب َدهش ْوَأ آر يذلا وه نم

 نم لوقب ناضمر نم دغ نوك دقتعا اذإ هنأ :مدقت دقو ؛هحرش يف يعفارلا هب حرص

 هدم ناك نإ ناضمر نع هموص ىونو ءادشر نامبص و أ ةأرما وأ دبع نم هب قثي

 دعلا لامكإب هيف اندبعت هيب هنأل كنب ب مِل ٌقاَبْطإ َسْيَلَو «هنع عقو هنم ناکف

 .ميغلا الول ةيؤرلا انبلطل رثا الو «بايلا ١ لوأ مدقت امك

 ناك اذإو "هيف حيحصلا صنلل ءاَمَف لَو رمت ىَلَع ٍرْطِفْلا ليجغت ننسي
 رمتلا ني نيبو هنيب عمج ولو «ةكربلا نم هيف امل مزمز ءام ىلع رطفي نأ بحتس بسحتسا ةكم

(AD 

 قي ْمَل ام «ةدابعلا ىلع ىوقأو قفرأو نيلسرملا ننس نم هنأل «روحسلا ريجخأتو
 ءكاسمإلا بدنف رطفأ اعر لكأ اذإ هنأل ءرجفلا عولط ىشخي نأب يأ كش يف

 ريثكب لصحيو عامجإ وهو «روحسلا بابحتسا لصأب حرصي مل فنصملا نأ :ُمَلْعَو

 “يللا فصنب هتقو لحديو ًاضيأ ءاملابو هليلقو لوكأملا

 )٠١87/5١(. ثيدحلا :مايصلا باتك

 ولج ام رحب سالا لار ال ] :لاق يي هللا ١ لوسر نأ ؛هإَو دعس نب لهس ثيدح (۹۸۱)

 ملسمو )۱۹١۷(. ثيدحلا :راطفإلا ليجعت باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور [ ٌرطِفْلا

 . )٠١58/44( ثيدحلا :حيحصلا يف

 ًامِئاَص ْمُكْدَحَأ ناك اذِإ ] :چ هللا لوسر لاق :لاق ؛ىَط رماع نب ناملس ثيدحل (487)

 يف دواد وبأ هاور .[ ٌروُهُط نإ ءاَمْلا ىلع هرمنا دج مل ناف ؛رْمَلا ىَلَع رطفيلف
 :راطفإلا هيلع بحتسي ام باب :عماجلا يف يذمرتلاو .(5755) ثيدحلا :نتسلا

 . حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .(555) ثيدحلا

 ٍةَعْرْجب ولو اور ] :وول | ُلوُسَر َلاَق :لاق يق ورمع نب هلل ادبع ثيدحل @ (4)
 . (51519) ثيدحلا :(ناسحإلا) هحيحص يف نابح نبا هاور .[عام نس

 نيول روحش معن ] : هللا ُلوُسَر لاق :لاق ؛هنفظ ةريره يبأ ثيدحلو ©
 . "45199 ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نبا هاور .[رْمَتلا

>> 



oFماَيصلا باک  

 نم رثكأ هّقح يف دكأتيو كلذ همزلي يأ ِةَييِفْلاَو بكا نع ُهئاَسل ْنُصِيْلو
 نع ُةسقو "هلك كلذ يف حيحصلا صنلل ًاضيأ متشلا نع هناسل ْنُصَيْلو «هريغ

 ؛ىوقتلاىلع سفنلا ىوقتل ىرهلل ةفلاخ ًابابحتسا ةحابم تناك نإو يأ ءتاّوُهَشلا

 ٠٠ ل معلا ] :هلوقب لي يبا راشأ هيلإو موصلا ةمكح هنإف

 انام َّنْيَب ام لصف ] لي هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق ؛هنفض صاعلا نب ورمع ثيدحلو @
 ثيدحلا :تاسحإالا يق كابح نسا هاور 3 روُحّسلا ةلكأ بالا لأ مابِصَو

 ثيدحلا :روحسلا لصف باب :مايصلا باتك :حيحصلا 2 ملسمو .( كمل

. O AVEY 

 وش ام حب يأ لا :ُلوَقَي ناك ل یبا د نأ ؛هلط رذ يب ثيدحلو ©

 .19/7و1 ۷٤ص ه ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور . .[ َرْطِفلا أوُلُحَعَو ٌروُحَسلا
 . فيعض ثيدحلاو

 روزا َلْوَق غدي ملم 4 ھا ُلِوْسَر لاق :لاق ءب ةريره يبأ ثيدحل @ (4۸4)
 يل يراحبلا هاور .[ ُهَياَرْشَو ُهَماَعَط عدي نأ يِف َةَحاَّح هل سيلف ؛هب ب ِلَمَعْلاَو
 . (۱۹۰۳) ثيدحلا :موصلا باتك :حيحصلا

 الإ هِباَبِص ْنِم هَل أ سل ماض بر ] :ةلي وللا ُلِوُْسَر َلاَق :لاق ؛اضيأ هنعو @
 نئسسلا يف يئاستلا هاور .[ َرهَّسلا الإ | ِهِماَيِق نِم هَل سل ئاق برو رجلا
 مكاسحلاو .(1/57517) ثيدحلا :لهجملا كرت نم مئاصلا هب رمؤي ام باب :ىربكلا

 حيحص ثييدح اذه :لاقو ؛(591١/٠5) ثيدحلا :موصلا باتك :كردتسملا يف

 . يراخبلا طرش ىلع :لاق ؛يهذلا هقفاوو ؛هاجرخي ملو يراحبلا طرش ىلع
 اَمْنِ يُشار لكألا َنِم ُماّيملا سيل ] ل هللا لوسر لاق :لاق ءاضيأ هنعو @

 هاور .[ ٌمئاَص يئإ لق ؛َكِيَلَع َلِهَجَو دَحَأ كباس نإ .ثفَرلاَو وغلا نم ٌماَيصلا

 ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو مورا تا/.0) ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا

 . ملسم طرش ىلع :لاق ؛يبهذلا هقفاوو .ملسم طرش

 َلاَق] :ةياور ينو «[ةنح اصلا ]:لاق يي هللا لوسر نأ ؛نلض ةريره يبأ نع ثيدحلا (4۸4٥)
 ناك ا و اخ ساد و ير أ آو يب هنو مايصلا الإ هَل َمَدآ نُ ا ٍلَمَع لک :هللا
 رشا يسنإ قيم هلئاق وأ دخ هس نإ بعلم الو ترب الذ كد ٍمْوص موي

 .(110 4)و (184) ثيدحلا :موصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا امهاور .[ٌمئاَص



 ,ory ماّيّصلا باك

 ةراهطلا ىلع ةدابعلا يدؤيل « ِرْجَفْلا لق ةبانجْلا نع لسي نأ ُْبَحَتْسُيَو هو شا
 ثيدحب لدتسا مث «هموص حصي ال :لاق ثيح ةريره يبأ فالح نم جرتيلو

 حص راهنلا يف تلستغاو موصلا ْتّونو اليل ضئاحلا تَّرَهط ولو «خوسنم

 , "*اهموص

 .هريرحت ف يناجرجلا هلاق ؛مامحلا لوخد هل هرکی :ٌّعْرَ

 3 ناو

 ءاهيف مدقت ام فرح َِِلْبقْلاَو ءاهيف فلس ام لخأل ةَماَجِحْلا نع ررتخي نار

 قبس دقو قيرلا عمجي هنأل ِكْلَعْلاَو كِقْلَح ىلإ لوصولا فوح ءماَعَّطلا ق َقْرْذَو
 .ورطف هلع لوت أو أ ءاضيأ شّطعُيو ءيقلا ىلإ وعديو كلذب هراطفإ يف فالخلا

 ًالسرم دواد وبأ هجرخأ امك عابتإلل «[ ُترَطفَ كقزر ىَلَعَو تنص كل مُلا
 يف نآْرَقْلا ٍةَوآلَتَو ٍةَقدّصلا يف ركي نَأَو ,«"*”هفعضي نكل ًالصتم نطقرادلاو

 للا ُلوُسَر ناكر :اَنلاَف ؛اهنع هللا يضر همس ماو اهنع هلا يض ةشئاع ثيدحل © (487)
 يراعبلا هاور .(ٌموُصِيَو لیتی ملح ريغ نم َناَضَمر يف 3 ۴ هکر ذی ذِي
 0و ۱۹۳۱و ۱۹۳۰ ) ثيدحلا :حيحصلا يف

 ندخل وسم مو الف اب حما نم ] دف ٌةريره يآ ثيدح اا ©
 رخ املس مو اع لأ الوزن رسل يت اد هاب أ ماتم نب ٍِراَحْلا

 (موُصَيو ليتي مث ولأ نِم بنج ومر رمو رحل هكر َناَك لي لا َلوُسُر ذأ
 ناورمو هريره بأ اب عرب هل اب فا سرت لا نب ِنَمْح رادع ُناَوْرَم لاو
 يحن : نأ انَل رد م خلان كلذ رك :ركب وبأ لاق تنبل ىلع يوي

 :ةريره يبأل ِنَمْحرلاَدْبَع ُدْبَع َلاَقَف - ٌضْرأ كلا هريره يبأل تناكر ةي 2
 ماع لوق َرَكَدَم ل هك مَ يلع مسن ناَوْرَم الوو ءارثأ كل ٌرِكاَذ ين
 يف يراخبلا هاور .ٌمَلْعأ َنُهَو ! سابع نب لنقل يِننَدَح َكِلَذَك :َلاَقَ و
 ,.(9١1؟5و 9١؟8) ثيدحلا :حيحصلا

 هنأ ِثْيِدَحْلا اَذَه يِف تعيس ام ٌْنَسْحَأَو) :رذدملا نبا لاق :رجح نبا لاق ®

 . 5١ 4ص ۲ج :ريبحلا صيخلت :(خوُسنَم
 :مئاصلل ةلبثلا باب :نتسلا يف يطقرادلاو .(7758)ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور (۹۸۷)

<< 



 مابّصلا باک 5

 . “اسر عابتإلل كنِم ِرِخاَوَألا رْشَعْلا يف اَمّيم ال فِكَتْعَي نو ؛ناَصَمَر

 بوو الف يأ ,غولبلاو .هنم حصي الو ناركسلا ىلع بج : معن هنت ملقلا عفرل

 .عامجإلاب همزلي ال ربك وأ ضرع. زجاعلاف يأ ُكَقاطَِ .اضيأ هانلق امل يبصلا ىلع

 هيلع نّرمتيل رشعل هكرت ىلع برضيو قاط اذإ عبس يبّصلا هب ُرَمْؤُيو

 ركدي ملو «ءرهاظ رظن ةالصلاب موصلا قاحلإ يقو ءيبصلاك ةّيبصلاو (ةالصلاك

 .حيحصلا ىلع هب بطاخم هنأل بوجولا طئارش نم مالسإلا فنصملا

 ر ي لنقل
 ررضلا يف ريتعملاو «عامجإلاب ءاديِدش اررض هب َدَجَو اإ ضيِرَمْلِل ةكرت حا

 عامجإلاب ءاحابم ًاليوط ارس ٍرِفاَسُمْلِلَو «ريسيلا ديدشلاب جرخو «مميتلا يف مدقت ام

 .ةيصعملا حابملابو ريصقلا ليوطلاب جرخو

 نسم راطفألا ىلإ راطفإلل جوحلا ىنعملا دوجول رطفأ َّضِرَمْف امئاص حتما وَلَو

 بح هب مزح «موصلا نم جورخلا يوني ىتح رطفلا هل زوجي ال نكل ؛هرايتخا ريغ

 إو «هريغ نم حابملا رطفلا زييمت رطفلاب اهنارتقا ةدئافو :لاق هللا همحر-يربطلا

 . هفعضو «سابع نبأ نع ًالوصوم «بابلا نم )۲١( ثيدحلا

 ؛ريحْلاِب سانلا وحاب هللا ٌلوُسَر َناَك) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @ (464)
 لك يف هَل ناك ملل هيلع ليث نإ | امر ريش يف وكي امة اكد
 لبرج هيَ اذ .نآرفلا قول | ْلوُسَر هيلع ُضِرْعبف لسي ىتح َناَضَمَر يف ٍةَنس

 :حيحصلا يث يراخبلا هاور .قْلَسْرمْلا حيئرلا نم رباب َدَرْجَأ يول ١ لوسَر ناک
 هَ يبنلا ناك ام دوحأ باب :موصلا باتك يلو ((5) ثيدحلا :يحولا ءدب يف

 . (۱۹۰۲) ثيدحلا :ناضمر ف نوكي

 رشا فكتب ناك كي بلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلف فاكتعالا اّنأ ©

 .ىِدْعَي ْنِم ُهْحاَرْزَأ فكنا م ؛َلَجَو رع هللا ُهاَفَوَل ىتَح َناَضَمَر نم َخاَوَأل
 رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا باب :فاكتعالا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 . )۲١۲۷( ثيدحلا



 ماّيصلا باتك

 .رفاس مث اهيف عرش اذإ ةالصلاك رصحلا مكحل ًابيلغت الف راس

 2 سچ

 «مئاق رذعلا نأل َراَج َرطِفْلا ادار مث ٍنْيَمِئاَص ُضيِرَمْلاَو ٌرِفاَسُمْلا َحَبصَ وَلَو

أْوَلُف «بذهملا حرش يف هركذ امك حصألا ىلع ذئتيح رطفلا يف ةهارك ال لب
 يأ َماق

 يناشلاو «هب حيبملا ءافتنال «حيِحّتملا ىَلَع ٌرْطِفْلا مرح ؛ضيرملا يأ َيِفْشَو «رفاسملا

 ةلأسملا يف رطفي هنإ :انلق اذإ اذهو ءرطفلا دعب الاز وأ ضرملاو رفسلا ماد ول امك ءال

 بحاص هلاق ىلوأ انهف ءرطفي ال :انلق اذإ امأ «فنصملا هب مزج امك اهلبق ىلا
 .نيعلا

 ا

 Î ماي نم ةد :ىلاعت هلرقل ءاّيضَق ُضيِرَمْلاَو ُرِفاَسُمْلا َرْطْفَ ادار

و اذإ هنأل ردع لب ُرِطْفُمْلاَو «عامجإلاب ُضْئاَحْلا اَذكَو «ةدعف رطفأف يأ
 ىلع بح

 هتحص ذإ مصي مل هنأل ءاوهس وأ أ ًادمع ةبجاولا يأ يلا كرات «ىلوأ هريغف روذعملا

 .اهيلع ةفقوتم

 بوحولا دقتع دقتعا هنأل ءةّدَرلاَو «ضرم عون هنأل ءءاَمْعإلاب تاف ام ُءاَضَق بج

 اريفنت هيف نأل «يِلْصألا رفكلا ن نود «ثدحلاك وهف اهئادأ ىلإ ببستلا | ىلع ردقر

 مث ٌدترا ولو ءفلس امك هنع ملقلا عفرل نونُجْلاَو «عامجإلاب ءابصلاَو ,مالسإلا نع

 يناشلا يلو ؛عيمجلا ءاضق لوألا يف بذهملا حرش يف حصألاف ّنج مث ركس وأ لج

 .ركسلا فالخب رمتسم ةدرلا مكح نأل «ركسلا مايأ

 بوحولا لهأ نم راص هنأل ءءاّضق الب ماما ّبَجَو امِئاَص راهنلاب علب اذِإَو

 همامتإ رذن مث عوطتلا موص يق لحد ول امك مامتإلا همزلف ةدابعلا ءانثأ يف

 يف نكمتلا مدعل ٌحّصألا يف َءاَضَق الف ملأ و ْوَأ قاف وأ ًارِطْفُم هيف عب وَ

 هبشأف موصلل ًالباق سيل وهو ليل هنأل هدعب يقابلا لعف نكمي الو ءءادألا عسي نمز

 مهنأل ىاضقلا بجي :يناشلاو َّنح مث ةالصلا تقو لوأ نم ةعكر ردق كردأ نم

 ءازسجلا يف موصي اک لیکی مريب الإ هلعف نكمي الو ضرفلا تقو نم اءزج اوكردأ

 . 1465و ۱۸4 / ةرقبلا 4۸ ۹)



 مايصلا بانك كرا

 يف باجيإلابو «نونحنا تح يف عنملاب عطق نم باحصألا نمو ءاموي دم ضعب نع
 .لوألا فالخب عم يناثلا نأل هجتم رهو :حالصلا نبا لاق ءرفاكلا قح

 مل مهنأل حصألا يف ٍراَهَلا قب ُكاَسْمِإ «ةثالثلا ءالؤه يعي م همر لَو

 رذعب اورطفأ مهنألو موصلل عبت كاسمإلاو هب اورمأ الو موصلا عسي ًانقو اوکر دی

 مل نإو ؛كاسمإلا تقو اوكردأ مهنأل ؛مهمزلي :يناثلاو «ضيرملاو رفاسملا اوهبشأف

 .موصلا تقو اوكردي

 يمن وأ «هدصقل ةضراعمو هل ةبوقع ِرْطِفْلاب ىّدَعَت ْنَم ءكاسمإلا نعي مرلي

 ءريصقت عون وهف ةدابعلا رمأب مامتهإلا كرب رعشي هنايسن ناكو ليللا نم يأ هيلا

 ا صخّرلا دعب رذعلا لاوز نأل ,ِرْطِفْلا دعب امهر لار اضيرُم وأ اِفاَسُم ال

 ولو «تقولا ةمرحل بحتسسي معن ءقاب تقولاو ماقأ مث رفاسملا رصق ول امك رؤي
 ةينلل اكرات حبصأ نم نأل يبَهْدَمْلا يف اَذَكَف الي وَ ملو ًالكأَي نأ لبق لار

 همزلي :امهدحأ ؛ناهجو هيف يناثلا قيرطلاو ؛لكأ رل امك ناكف ًارطفم حبصأ دقن

 .فلس امل ال امهحصأو ؛مويلل ةمرح

 نم ةنوك تبت مث كلا موب لأ نم كاسإلا يأ مرلي هنأ :ٌهظألاَ
 لاق «كاسمإلا همزل ناب اذإف هفرعي ال ناك هنأ الإ «هيلع بجاو موصلا نأل «ناَضصَمَر

 ءال :يناشلاو «نيقيرطلا نم نورثكألا وأ نوريثك هب عطق ام اذهو :بذهملا حرش يف

 هنوك تبث اذإ اّمأ ءرهاظ قرفلاو راطفإلا دعب مدق اذإ رفاسملا هبشأف رذعب رطفأ هنأل

 ىلوتملا ضرف دقو موزللاب ةعامجو يضاقلا مزجف ىون نكي ملو لكألا لبق هنم

 .ىلوألا ةلاحلا هيلع بترو ةلاحلا هذه يف فالخلا

 ءافتنال ءاضقلاو رذنلا فالخب نامر ُصاَرَخ ْنِم مول ةي ُكاَسْمَِو

 يف لقنو ؛يعفارلل ًاعبت فنصملا هب مزج اذك اذهيف ةرافك ال امك «تقولا فرش
 .ةدفتساف هب امهقاحلإ يطيوبلا يف تيأر يكل !هيلع باحصألا قافتا بذهملا حرش

 يأ .ءاّضقلا ناكمإ لبق تاّمَف ءرذعب يأ .ناَضَمَر ْنِم ٌءْيَش هتاف َنَم :لصف



 مايصلا باتك
1 

 مْنِإ لَو هَل كردت الف توما ىلإ لاوش لالهتسا نم ضرملا وأ رفسلا رمتسا نأب

 هت ءيش هتاف اذإ امأ يحاك ُةمْكُح طقسف تولا ىلإ هتم نكمتي ل شرف هنأل

 :هيواتف يف لاققلا لاق «نكمتلا دعب تام اذإ اميف :يتآلا فالخلا هيفف رذع ريغب

دم ميل هَ معي هنإف هناكمإ لبق تام مث رهش موص َرََ اذ ذإ ام فلاخو
 نم 

 دعب تام ْنِإَو جمل ر ردن اذإ اذكو :لاق «هيلع رقتسي رذنلا سفن نأ اَلا

 ةباينلا اهلعدت ال ؛ةيندب ٌةدابع موصلا نأل دليِدَجْلا يف ف هيلو ُهَنَع مصب ْمَل ِنْكْمَتلا

 قطة وز لل م حطم ل ساک سلا أ دعب كلذكف ؛ةايحلا ف

 ساسبع نبا ىّوتف نم يقهيبلا هاورر ءهفقو حصألاو !يذمزلا يف هيف ثيدحل

 [ هيلو نع َماَص ٌماَيِص هْيَلَعَو تام رع 4 هلوقل زاوحلا ميدقلاو «"ةشئاعو

 يرجيف ناضمر مكح اهمكحف يأ ةرافكلاو ردنا ١ اذکو «"یلع قفتم

 ميدقل ا :تْلق . .هب صتخت الو لتقلا ةرافكب ةرافكلا ريغصلا ا يواحلا دّيقو «فالخلا

فلاسلا ثيدحلل ليلدلا ةهج نم يأ ُنَهَظَأ انه
 «ةحيحصلا ثيداحألا نم هريغو 

 يف عقوو هوب تلق ثيدحلا حص نإ :هيلامأ يف لاق هيض يعفاشلا نأ يجيندنبلا ىكحو

 ِهْيَلَعَو تام ْنَم :لاق 3 يلا نع ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع @ (44.)

 باب :عماجلا يف يذمرتلا هاور .[ اكلم "م مري لک ناک نع مطل رْهَش ماي

ن ال رمع نبا ثيدح :لاقو «(۷۱۸) ثيدحلا :ةرافكلا يف ءاج ام
 الإ اعوفرم هفرع

 .ُةلوق ٌفوقوم رمع نبا نع حيحصلاو .هجرلا اذه نم

 هلو تام ٍلُجَر نع سابع نبا لیس :لاق ؛نابوث نب نم رلادبع نب دمحم نع @

 هاور .(انيكلسي نيس مْ :لاق هًرخآ رهش ماَييم ردن يلع َناََمَر ٍرْهَش مايص

 . (۸۳ ٣۱و ۸۳۱ ۲) رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

وص ِهّيلَعَو تومي ٍلحّرلا ِنَع لس اَذإ ناك «رمع نبال ٍىواتفلا تدحرر ©
 نِ 

 هلام نِ ُهْنَع أوُقَدَصَن ْنِكَلَو بح أ ْنَع َدَحَأ ُموُعي ال :ُلِرْقَي ردن و را ناَضَم

 )۸۳٠۸( ٠ رثألا :ىربكلا ننسلا يل يقهيبلا هاور .(ًنْيِكْسِي مد لکل مصل

 باب :موصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا )۹1(

.(5١*؟)ثيدحلا :مرص هيلعو تام نم
 ثيدحلا :مايصلا باتك:حيحصلا يف ملسمو 

every 
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 ملسم حرش قو «هنع ماصي نأ بجي هنأ ميدقلا ةياكح يف بيطلا يبأ يضاقلا قيلعت

 رحأتسي وأ ءاش نإ هيلو هنع موصي هنأ يدرواملا فو "تپ هنأ فنصملل

 .هنع موصي نم

 ماللا ناكسإب يلولا نم قتشم يلولا نذل ءراتخُمْلا ىَلَع بيرق لَك ُيِلوْلاَو

 «بذهملا حرش يف هححصو هفالخ ىلع ليلد لدي مل ام هيلع لمحيف برقا وهو

 .بصاعلا :ليقو «يعفارلا دنع هبشألا وهو ثراولا هب دارملا :ليقو

 ةرجأب يأ حص ّيِلَوْلا نذإبب ءرانحملا لوق دح ىلع يأ يِبجَأ ماض ْوَلَ

 ؛صنلا هب درو ام ىنعم ف سيل هنأل «ٌحّصألا يف القلم ال جحلاك اهنودو
 .هجو ىلع يبنجألا نم زوجيو تيملا نع جحلاك اضيأ حصي :يناثلاو

 باتك يف يعفارلا هلاق ؛يلولا ةباثع ناك موصيل ينحأ ىلإ ىصوأ ول :ٌعْرَ

 . ةّيصولا

 رهاظلاف ناضمر عيمج موص نع دحاو موي يف ًاسفن نوثالث هنع ماص ول :ّعْرَ

 .ءازحإلا

 فاكيغالا يِفَو ةَيدِف الو ُهَنَع ْلَعْفُي مل فاكيغا وأ َةَالَص ِهَْلَعَو تام ولو
 هنع معطي :ةياور يفو هيلو هنع فكتعي هنأ :يطيربلا يف يأ ُمَلْعَأ هللاَو لوق

 أدم ةالص لك نع معطيف ةالصلا يف اذه جيرخت دعبي الو :يوغبلا لاق ر

 نادم الص لك نع :هيواتف يف ُتيأرو ؛هنع ىّلَصُي هنإ لقي مو اذه ىلع رصتقاو

 امو «هريغ ركذي ملو دم موي لك :انباحصأ ضعب لاق :لافقلا يواتف يف تيأرو
 ماعطإلاب انلق اذإو ؛هلمأتف ًاقباطم سيلف انه ام ىلع لاحأو اياصولا يف يعفارلا هركذ

 مث هدلاو نع مامإلا هاكح امك هتليلب موي فاكتما ّدملاب لباقملا ردقلاف فاكتعالا يف

 اشسا

# 

  (A):قباسلا ثيدحلا حرش جاجا نب ملسم یل مرش جاهنملا  (AV)ص٣۷۲٣



 ef مايصلا باك

 ال اره اعيش ناك نأب يأ رّبِكْلِل َرطْفأ ْنَم ىَلَع ْدُمْلا ْبوُجُو :ُرَهَظَألاَ

 ناك اذإ َدذُم موي لك نع بجيف مهل فلاخ الو ةباحصلا نم عمج نع يور «هقيطي
 اذإ ضيرملاو رفاسملا هبشأف رذعب هسفن لحأل رطفأ هنأل ؛عنملا :يناثلاو «ذئنيح ًارسوم

 «هفالخب ءاضقلا ناعقوتي امهنأب لوألا قرفو «ضرملاو رفسلا ءاضقنا لبق اتام
 .هُوَرَي ىجري ال يذلا ضيرملا يف راج فالخلاو هام

 نم ايب اررض يأ ًمهِسْفَن ىَلَع افوخ اَرَطفأ نإ «ُعِضْرْمْلاَو ُلِماَحْلا اًمَو
 الب ُءاَضَقْلا بجو ءيجيندنبلا هلاق امك هنم ضيرملل ئشانلا ررضلا لثم موصلا

 ةَيذِفْلا اًمُهَتمرَل لولا ىلع وأ ءال مأ امهعم دلولا ررضت ءاوسو ؛ضيرملاك ةيذف
 اهنإ :سابع نسبا لاق "4ة ةتوفيطُي نِ ىلع :ىلاعت هلوقل ِرّهْظَألا يف
 موي لك ناكم اتمعطأو اترطفأ اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا قح يف الإ ةححوسنم

 0 نأل ؛ضيرملاو رفاسملاك امهمزلي ال :يناثلاو (***”يقهيبلا هاور «ًانيكسم

 هنأ ملغ ءاهنود عضرملا ىلع بجي :ثلاثلاو «لوقأ هبو :رذنملا نبا لاق ؛رذعب

 یا يف ةيدفلا اَذَكَو ءاضَقْلا اًمُهَمرَل ِدَلَولاىَلَع وأ هتركذ ام لدب خسنلا ضعب يف
 . لصألا يف هفلؤم طخب هتيأر انه هتبثأ ام نکل حيحص وهو

 ألا لعلو :لاق ءًاضيأ رطفلا ةرجأتسملل نأ ةضورلا دئاوز نم حصألا عرف

 . عضرملا ىلع ةيدفلا نأ نيهجولا نم

 و

 . اضيأ رطفلا اهل زوجي عضارم دوحجو دنع ةعربتملا :يضاقلا لاق :ٌعرف

 . 185 / ةرقبلا 455

 ٌماّيِصلا ناَقيِطُي اًمُهَو هةَريبكلا ةارمْلاو ريكلا حيل ةطحُر تناكر: لاق سابع نبا نع (485)

 وبأ هاور .(اتفاخ اذإ ! ؛ٌعِضْرُمْلاَو ؛ ىَلبحْلاو ءانيكسِم موي لک نام اَمِهطْيَ طفي نأ

 اهدار یلص رعي :دواد وبأ لاق «(۲۳۹۸) ثيدحلا :موصلا باتك :نئسلا يق دواد

 ذإ عضرلاو لمانأ باب :مايصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .(اَمَمَمْطأَو اترطفأ)
 . (4154) رثألا :اترطفأ امهيدلو ىلع اتفاح



offماّيصلا باك  

 عاضراإلل ترطفأ اذإ ةريحتملا ىلع ةيدف ال هنأ :ةضورلا دئاوز نم حصألا :ٌعْرَ

 .ضيحلا باب يف هركذ ؛اهريغ ىلع اهانبحوأ اذإ

 قرب يأ اله ىلع فرش ذاقنإل رطفأ نَم عضْرُملاب ْقَحْلُي هنأ :حصألاو
 ليلعتلا اذه نمو «ناصخش هب قفترا رطف هنأل ؛ريغلا ببسب راطفإلا عماجب هريغو

 اقراف هيواتف يف لافقلا حرص هيو هيلع ةيدف ال هنأ هلام ذاقنإل رطفأ اذإ هنأ ذخؤي

 قح يف ليوعتلاو «سايقلا نع ديعب ءاضقلا عم ةيدفلا باجيإ ّنأل ءال :يناثلاو ؛كلذب

 . فيقوتلا ىلع لماحلاو عضرملا

 .باحصألا هلاق ؛بحاو ةلاحلا هذه يف رطفلا :ةدئاف

 يف ةيدفلا موزل يف عضرملاب قحلي ال يأ ءعاّمج ٍرْيَعب ناَصَمَر رطب َيَدَعَتملا ال
 نم عقو امل ةرباج تبحجو امنإ ةيدفلا تبجو ثيحو «فيقوت هيف دري مل هنأل ؛حصألا

 هب عطقلا بذهملا حرش يف ححصو «ةيدفلا اهرب نأ نم مظعأ هتمرحو «للخلا

 ءامهنم ىلوأ وهف رذعلا عم عضرملاو لماحلا ىلع ةبجاو اهنأل «ةيدفلا همزلي :يناثلاو

 رهسلا دوجس يضتقي له ضاعبالا كرت دمعت يف فالخلا نم فالخلا مامإلا برقو

 .دجسي هنأ كانه حيحصلا نكل

 ِءاَضَقْلا عم 7 همز رخآ ْناَضَمَر لح یت ِهِناَكْمإ عم ناََمَر َءاَضَق رخ ْنَمَو

 «فلاخم مهل فرعي ال ةباحصلا نم ةتس عامجإ وه :يدرواملا لاق دم موي لکل

 ال ةيلاملا قرقحلا نأل «َنييَسلا ٍرركتب ُةرَرَكَت حصألاَو ,رذعلا مدع ناكمإلاب دارملاو

 .دودحلاك لحادتت لب ؛ال :يناثلاو «لحادتت

 دم :نادُم موي لكل هکر ت نم جرخأ َتاَمَف ِهِناَكْإ َعَم َءاَضَقْلا ر رخآ ول هنأو

 نمضي تاوفلا نأل ؛ٌدحاو دم يفكي :يناثلاو راتلل دمو بصي مل هنأل تاّرفلل

 موصي :انلق نإف هنع معطي يلولا :انلق اذإ فالخلا لحمو مهلا خيشلاك ولحاو د

 .ريخأتلل ًادحاو 9 ىدفيف ؛هنع
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 دورول ةينامثلا فانصألا ىلإ ال يأ ,ٌنيِكاَسَمْلاَو ُءاَرَمْفْلا ٍةَيدِفْلا ف ٍرْصَمَو



 si ماّيصلا باك

 ُهَلَو ءابلاغ تاقدصلا فرصم امهو هنم ًالاح أوس أ ريقفلاو ءرثألاو ربخلا يف نيكسملا

 ىلإ فرص ٌروجي ال هنإف ؛دحاولا ٌدّمْلا فالخب يأ جاو صخش ىلإ ٍداَدْمَأ فرص

 فرص زوجي هنإف رطفلا ةاكز قرافيو مات ٍةَراَمَك ِةَاَنمِب دم لك نل يص

 :امهدحأ ؛هيواتف يف لافقلل نالامتحا هيف ديصلا ءازجو اثم نيكسم ةثام ىلإ عاص

 ةمارغلا نال ُصقنلا زوجي هنأ :يناثلاو دم نع نيكسم لك صقتني الف ةيدفلاب هقاحلإ

 دلبلا توق بلاغ حصألا ىلع ربتعيف يأ ٍقَرْطِفْلا سنج اًهُسنجَو «هنم ّلقأ نوكت دق

 . اهباب ف قبس امك

 هتوق نع ًالضان نوكي نأ تارافكلا يلو انه هبجوت يذلا دلا يف ربتعي :ٌعْرَ

 . هيواتف يف لافقلا هلاق رطفلا ةاكزك هنكسمو

 ِبَبَسِب هب مثأ عاّمجب َناَمصَمَر ْنِم موي مص ٍداَسفإ ٌةَراَفَكْلا بج لصف

 دقو ('**”هلوطب نيحيحصلا يف جرح وهو ناضمر يف هلهأ عماجملا ثيدحل مْوّصلا

 عامجإ وهو اهنم هعجارف حيحصلا ثيدحلا نم باتكلا اذه لئالد ةفحتلا ف تركذ

 اعبت مامتلا ديق لمهأو .دعب فنصملا اهحرشيس ةروكذملا دويقلاو دش م الإ

 نود اميف عامجلا نع هب زرتحاو مات عامحجي :لاقف ةضورلا يف هركذو ِرّرَحْمْلِ

 :لاَقَف ؛ُلُحَر ُهَءاَح ْذِإ ينا دنع سوح نح امي :لاَف ؛كظةريره يبأل ثيدحلا (۹۹)

 َلاَقف .ْمِئاَص انأو يترا ىلع تْمَمَو :َلاَق [ ؟ كَل ام ] :َلاَم ؛ُتْكَلَه لا | وسر ا

 رص ذأ ُعيِطَعْست له ر :َلاَق ! أل :َلاق [ ؟ اهي ُهبَكَر دجت لَه ] : هللا ُلوُسَر

 :لاق .آل کب ن ل :لاق | آل :لاَق [ ؟ نيتباتم ريش

 لكيلا :قَرعلاو- رم اهيو قرب لي بلا ينأ ىلع نحن انف كل يبنلا تكف

 ىلع :لْجَرلا اقف يب قدم انه دخ ] :لاق .! 17 :َلاَقَف [ ؟ ُلِئاَّسلا َنْيَأ ] :لاق

 ٍلْهَأ ْنِم رف تيب لهآ -نيترحلا ينعي ,- اهيتبال ني ام هلل اوف ؟و | َلوُسَر اي ينم رق

 يف يراحبلا هاور .[كلَلْهأ ُهْمَعَط يأ لَك بانا تدب نح ی يبنلا كِحَضَف . . يت

 :هيلع قدصتفءيش هل نكي مم و ناضمر ي عماج اذإ باب :مرصلا باتك :حيحصلا

 ثيدحلا :عامجلا ميرحت ظيلغت باب :حيحصلا يف ملسمو )0۹۳١(. ثيدحلا

)111/43( 
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 .حرشلا يف هعجارف هتركذ ام هسكعو روكذملا طباضلا درط نم ىنئتسيو «ج رفلا

 «بابلا ف فلس امك ؛كلذب هموص دسفي ال هنأىلع ٌءانب ,سائ ىلع َةَراَفك الق

 ناَضَمَر َرْيَغ ٍدِسسُفُم الو ءاضيأ مثأي مل هنألو :(واّسْفإي) هلوقب هنع ززحا ام اذهو

 صوصخ وهو ٌناضمر يف َدَرَو ّصنلا ّنأل «ةرافكلاو ءاضقلاو رذنلاو عوطتلاك يأ

 ٍرْيغب وأ ((َناَضَمَر ْنِم) هلوقب هنع ززتحا ام اذهو ءاهيف هريغ هكرشي ال لئاضفب
 اذهو انعم يف سيل ةریغو عاملا يف َدَرَو ّصنلا ّنأل ؛هريغو لكألاك يأ ,عاّمجلا

 عم دصقلا دوحجول «صخرتلا ةَ َعَماَج رِفاَسُم الو ؛عامجلا ديقب هنع ززتحا ام
 ءرد يف ةهبش ريصيف هل حابم راطفإلا نأل صأا يف اَهرْيمِ اذكَو «ةحابإلا

 .اهدصق نودب لصحت ال ةصخرلا نأل ؛همزلي :يناثلاو «ةرافكلا

 .رفاسُملاك رطِفْلا هَل حاب يذلا ضيرملا :ٌعْرَ

 َدْعَب َعَماَج ْنَم ىَلَع لَو «هنع مثإلا ءافتنال ءاراهت ناق ليلا ّنَظ نَه ىَلَع لَو
 ناک ْنِإَو «مئاص ريغ هنأ دقتعي وهو ئطو هنأل «هب ب َرطفَأ هنأ ّنَطَو اييمان لكلا

 نابف علطي مل حبصلا نأ نظ ىلع عماج ول امك عامجلا اذهب ءِهِمْوص ْنآلَطُب ٌحّصألا

 ال ًادماع ملكتو ايسان رهظلا نم نيتعكر نع ملس ول امك لطيي ال :يناثلاو «هفالح
 ةرافكلا بحتو رطفيف هموي يف عماح مث هب رطفي ال هنأ ملع اذإ امأ ءهتالص لطبت

 عامجلاب ُدَسْفَي ٌموصلا نإ :انلقو ءًاميقم ناكو موصلل يأ ءايبساَت ىر نم الو ءاعطق
 انّزلاب ٌرَطأ ِرِفاَسَم لَو ءايسا ناك هنإف موصلا ببسب مثأي مل هنأل «هل ايسان

 راطفإلا نإف موصلا ببسب هب مثأي مل هنكل عاّمجلا اذهب مَ ْنِإَو هنأ ًاصِيخرتُم

 ةفلاسلا ةلأسملا جرخي هب مثأ هلوقو «موصلا ببسب هلوقب هنع زرتحا ام اذهو هل زئاج

 ؛اهنود يأ «ةنع ٍجْوّرلا ىلغ ٍةَراَفَكلاَو ءاهريغو راهن نابف ليلا نظ اذإ ام يهو

 يل ءاج هنأل ؛ببسلا يف هل اهتكراشم عم هلهأ عماجملا ةجوز اهب رمأي مل ب هنأل

 :لؤق يِفَو «لحرلا يف امك ول اهيلع تبجو ولو "”[تْكَلْهَأَو تكْلَه ] ةياور

 هاور .(تكلهأو تکه لا لوُسَر ای :لاقف لحر ءاج :لاق ةريره يبأ نع @ )۹۹٩(
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 oY مايصلا باک

 ع

 َمِماَحُمْلا ّنأل ,هترافك عم تدحتاف ءجوزلا اهلمحتو ةرافك اهمزل يأ ءاهنعو نع

 ببسب اهبوجو ىلع لدف ةرافكلاب هب هرمأ ببسلا يف هل اهنكراشمو مق رك اّمَل

 ءاهيلع بجو ام لمحتي مث فصنل ا امهنم لك ىلع بجي :ليق اذه ىلعو ؛عومحتا
 يف امهاكح «نالحادتي مث اهنع لمحتي مث ةمات ةرافك امهنم لك ىلع بجي :ليقو

 لجرلا ىلع سابقلاب «ىرخأ ٌةَراََك اَهِبلَع :لؤَق يِفَو .ينانلا ضمضو رحبلا
 يدرواملا ىكحو ءانزلا دحك اهيف اكر شاف ةبوقع اهنألو ؛ببسلا يف امهيواستل

 مداصم وهو اهنع ةرافكو هنع ةرافك «ناترافك هلام يف جوزلا ىلع بجي هنأ :هريغو

 اذإ ام ثلاشلا لوقلا نم ىنكسيو «ةدحاو ةرافكب الإ هرمأي مل هي هنأل ثيدحلل

 بيطلا يبأ يضاقلا نع ةعفرلا نبا هلقن ءاهيلع ةرافك الف اهربد يل تعموج

 اهموص لطبي ملو ةمئاص وأ هريغ وأ ضيحب ةرطفم تناك اذإ اذكو ؛يجيندنبلاو

 نإف «ةهبش ءطوب وأ انزب ترطفأ ول ام فالخلا اذه دئاوف نمو اثم ةمئان اهنوكل

 اهيلعف لمحتلاب :انلق نإو ءاهيلع ءيش الف ةصاح هنع اهجرخي يلا ةرافكلا :انلق

 باسلا نم (۲۳) ثيدحلا :راطفإلا دعب سمشلا عولط باب :نئسلا يق نيطقرادلا

 ؛ةديبع نبا نع روصنم نب ىَلَعُم نع روش وبأ هب درفت :لاقو .١١5ص ۲ ج
 :عوصلا باتك :ماكحألا ثيداحأ نم ىقحملا يلو .تاقئ مهلكو .تكلمأ :هلوقب

 رهاظو) :ةيميت نبا لاق )5١57(: ثيدحلا :ناضمر موص دسفأ نم ةرافك باب

 ش , رک تناك اهنأ اذه

 اذه يف ىور نم ةياور باب :مايصلا باتك :ىربكلا نئسل ين يقهيبلا هاور @

 انخيش َفعَّض :لاقو )8١54(: ثيدحلا :ثيدحلا ر ال ةظفل ثيدحلا

 ىَلَع تلجذأ اهن ىلع اًهَلَمَحَو تكلهأو :ةظفللا هذه هللا همحر ظفاحلا هلل ادبع ربأ
 يعازوألا نع يعازرألا باحصأ ةفاك ها اورو :لاقو قدح يف ٍةاَوُرلا ضع ب

 يبأ نع يوُر ام الإ يرهزلا نع يرهزلا باحصأ نِ ٌدحأ اهركذي موا

 ىلع لدتسي انخيش ناكو «يرهزلا نع ةئييع نب نايفس نع روصنم نب ىَلَعُم روث

 نب ىَلُعُمْلا فينصت موصلا باتك يف ّرظن هنأب ؛أطح ًاضيأ ةياورلا كلت ين اهنوك
 باحصأ ةفاك نأو .ةظفللا هذه نود ثيدحلا اذه هيف دجرف روهشم طخ روصنم

 .هإ .ملعأ هل او اهنود هوور نايفس



 ماّيّصلا باتك

 .ًاعطق اهمزلي :ليقو ؛ةيجوزلاب لمحتلا نأل ؛ةرافكلا

 يف هركذ «ةأرملا ىلع بحت انلق اذإ ءحيحصلا ىلع ةرافكلا اهمزلت ال ةريحتملا :ٌعّرف

 .ضيحلا باب يف هدئاوز نم ةضورلا

 امرأ نیت يف عاج نم ايالا ا ا عر ناضمر

 اج اذإ نيتجحك امهترافك لحادتت الف ةدرفنم ةدابع مري لك نأل ْناَتَراَفَك

 .ددعت الف دحاو موي يف عامجلا رركت نإف «طاقسإلاىلع ةينبملا دودحلا فالخب امهيف

 انثأ يف اشنملا رفسلا نأل ةَراَفَكْلا طقس ال عاّمجلا دعب رفسلا توخو

 ىَلَع ُضَرَمْلا اذكو «ةرافكلا نم بجو اميف رثؤيال هضورعف رطفلا حيبي ال راهنلا
 حيي ئراطلا ضرملا نأل طقسي :يناثلاو «لعف امن مويلا ةمرح كته هنأل ِسَهَدَمْلا

 ةقيرطلاو «ةحيحصلا ةقيرطلا يه مده ءاقحتسم عق م موصلا نأ هب نيبتف رطفلا

 . رفسلاك لوألاب عطقلا ةيناثلا

 .طوقسلا رهظألاف ضيح وأ توم وأ نرنج عامجلا دعب ب أرط ول عرف

 ِهْيلَع هنأل :حيحصل ب اىَلَع ٍداّسفإلا موي ُءاضَق ةرافكلا عم يأ ءاًهَعَم بجي

 للخلا نأل «بسجي ال :يناثلاو 0 ”دوادوبأ هاور امك يبارعألا رم أ ُمالَّسسلاَو دالا

 ؛الف ًالإو ءاضقلا هيف لحد موصلاب َرفك نإ :ثلاثلاو «ةرافكلاب ربنا دق لصاحلا

 فالح الو :مامإلا لاق «لوألاب عطقلا حيحصلاو :ينايورلا لاق ءسنجلا فالتحال

 ةرافكلا نإف ءجوزلا لّمحتي الو «ةرافكلا اهمزلت مل اذإ ءاضقلا اهمزلي ةأرملا نأ يف

 .ءاضقلاب كنظ امف لمحتي مل اموص تناك اذإ

 :لاق ؛ثيدحلا اذهب دهب ؛داَضَمَر يف رص للي بنل ىلإ لحجر َءاَج :لاق ةريره يبأ نع (۹۹۷)

 ْمُصَو ؛كتيَي لهو تنأ هلك ] :هيف لاقو عا رع منح رقي
 ثيدحلا :هلهأ ىتأ نم ةرافك باب :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[هللا رف رفغتساو امي `

 . )۸۱٥۲( ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيلاو .(1 5955



 مايتملا بايك
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 ماَيصف !نإف نمم ةبقر نچ «ناضمر يف عاقولا ةرافك نعي «يِهو

 راشملا فلاسلا ثيدحلل «ًانيكْلسم نيس ُاَعْطِإَق عطتني مل نإف «نيعباتتم نيرهش

 ديف قرع ىت و هنأ ] دواد يبأ ينر «راهظلا ةرافكك ةمترم يهو «لصفلا لوأ هيلإ

 نم حصأ يهو :يقهيبلا لاقو **!”دواد وبأ هاور [ ًاعاَص َرَشَع ٌةَسْمَح رد رم

 ۲ ًاعاض ٌنورشع هيف قرعب َىَبَأَف ] ىور نم ةياور

 لمع نس ل يع

 مع ىلع رد اإ ,رقطظألا يف دين يف نسا عملا نع رجع رف
 هعفد امم ٌرفكُي نأب عماجملا رمأ ُمالَّسلاَو ٌةالّصلا ِْيَلَع هنأل ؛ديصلا ءازجك هاَهَلَعف اًهنم

 طقست لب ؛ال :يناثلاو ءزجعلا عم ةمذلا يف اهتوب ىلع لدف هزجعب هرابخإ عم هيلإ

 هلهج عم يبارعألل كلذ ركذي مل ُمالَّسلاَو ُةألَّصلا هلع هنألو ءرطفلا ةاكزك

 . زئاج ةحاحلا تقول نايبلا ريخأت نأب بيجي نأ لوأللو ؛مكحلاب

 ىلع ردقي مل انلق نإف :هراكذتسا يف يمرادلا لاق ؛ضعبلا ىلع ردق ول : عرف

 جرخي الو طقس :امهدحأ ؛ناهجوف طمس انلق نإو «ىلوأ انهف هتمذ يف وهف لكلا

 هيلع عيش الو هعم ام ج رخي :امهدحأ ؛ناهحو اذه ىلع طق ال :يناثلاو ًائيش

 .يقابلا هتمذ ف نوكي :يناثلاو

 لاق و هنا ِةَمَلغْلا ٍةَدِشِل ماَعْطإلا ىلإ موّصلا نع ٌلوُدْعلا هَل نأ :ٌحّصْألاَو

 َنِئِس ْمِْطَأ ] :َلاَق وؤصلا لبق ْنِم الإ تِ لهو :لاق [ ِنْيَرْهَش ْمْص] عماجملل

 ناكسإو نيغلا مضب ةَمْلْعْلاَو مرصلا ىلع ةردقلا ناكمإل ال : يناثلاو «[انيِكْسِم

 .حاكنلا ىلإ هتجاح تدتشا اذإ ملغ ردصم ماللا

 «تارافكلا رئاسو تاوكزلاك هِلاَيِع ىلإ هبرافك ُفْرَص رقفْلِل زوجي ال هنأ
 وألا [ َكّلَْأ هْمِمْطَأر :عماجملل لاق ماسلا هلا هلع نأل ؛زوجي :ىناثلا
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 هلو

 ؛لاقو «(۸۱۳۷) ثيدحلا :هلهأ ىتأ نم ةرافك باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (44)

 . ملغأ هللاو لأ وهو هان قش ےن ةرره يأ تیم فيول



O00. عوطتلا مص باب :مايتملا بانك 
 يبأ نع :يِقَمَِبِ تاقوألا لئاَضف باك نم َناَضَمَر لضف ٍثيِداَحَأ يِف ةّمتاخ

 ليل لوأ أ يِفىَلاَعَت هللا رعي ناَضَمَر ُرْهَش ] 4 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع عيبرلا

 ٍدوعسُم نبا ٍنَع شارجح نإ يعير نع نايح نب لتاقُم نعو ليلا اه لها لکل هني ل ايا نافيا هس ه2 3
Ff علم 

 اًذإف افلأ أ نوت رانا ن قل لك نامر ره نم رطف لك دن شو عقر

 [ اف نيم املأ نم هرم نيا رها عيمح يف ن قتعأ أملي أ رطِف موي ناك

 َنِم قع فلا اتم َناَضَمَر ْنِم ِةَلَْل لك يف لَو رع ل ] السرم نسحلا نعو

 روكذملا ددعلاب دارملا :يقهيبلا لاق «[ ىَّضَم ْنَم ٍدَدَعب قع هليل ر ناک اذإف رانلا

 لكو ءربخلا يف روكذملا ددعلا نايعأ نود ةرثكلا انئاملع دنع رابحألا هذه لثم يف

 هعفر سابع نبا نعو «هقوقح ظفحو رهشلا اذه دودح فرع نميف ملعأ هللاو كلذ
 2 EL ت ر ١-3 5 2م ر مام مس هو م ا

 دق مهلك رانلا نم ٍقمتَع فلا راطفإلا دنع ناضمر رهش ني وابا لك يف ول و ]

 5 و و و

 ردقب مويا كلذ يف هللا قنا ناَمضَمَر ٍرْهَش ْنِم موي رحآ ناك اذ رات اوبحوتسا

“7 
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 نعو .فرعي ال نسم هداتسإ يف : يقهيبلا لاق «[ هريخآ ىلإ رْهّشلا لَو نيب قتعأ ام ام

 َناَضَمَر يف هللا ُركاَذ] هعفر رمع نع بيسملا نب ديعس نع ناعْذُج نب ديز نب يلع

 , بْب ال هيف هللا ٌلئاَسَو هل رفعي

 عوطتلا موَص باب

 ماسي أو ءاَعوُساَتَو فا َروُشاَعَو .ةفرغو «سيوخلاو يإل وص س

 َماّص نم ] هعفر رمع نبا نعو '' ''”7كلذ ىلع ثحلل «لاوَش نم ةت ٍةتيسو «ضيبلا

 عمحب :فيعض وهو نمحرلادبع نب لاله هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور :يمثيهلا لاق (315)
 .47١1ص ۳ ج :دئاورلا

 لوس ناكر :تلاَ ؛اهْنَع هلل ا يضر ةشئاع ثيدحلف ؛شيمخلاو نينثإلا مايص امأ © ٠

 ام باب :عماسلا يف يذمزلا هاور .(سيمحلاَو ٍنْينإلا موي وص ىر كو هللا
 .بيرغ نسح ةشئاع ثيدح :لاقو :(945) ثيدحلأ :نينثالا موي موص يف ءاج

>> 



 هما عّوطتلا موّص ابا :ماّيصلا باتك

 1 a 7 كت رس 8

 لئاضف يقو «هبزح يف يرذنملا هركذ عرحأت اَمَو ِهبنذ نم ٌمقت ام هل ٌرِفَغ ةفرع موي

 سابع نبا نع ةمركع نع ريشب نب ليعامسإ نع ةّيِقَب ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا

 نم اضيأ هيفو [ ٌرافلا َدْعَب راكلاك َناَضَمَر َدْعَب ُمِئاّصلا ] : هلي هللا لوسر لاق :لاق

 ماس ا رع

 لَك هيلي يذلاَو َناَضَمَر ْمُص ] :هريغل وأ هل لاق لي هنأ يشرقلا هلل اديبع ثيدح

 نإف اهب جاحلا ةفرع موص نم ىنثتسيو [ َرْهَدلا تمص ْدَق تن اذإَف سيمحَو ءاَعبْرَأ

 ةٌموصف رذع ريغل وأ رذعل ليلا ىلإ هفوقو ٌرْخَأ ول :معن «هقح يف بحتسم هكرت

 ىلع مألا يف صنو ؛هريغو يلوتملا هلاق ًاضيأ ةجحلا يذ نماث موص بحتسيو .لضفأ
 ايلاتو رشع ثلافلا يه ضي مايأو .ًاضيأ مَرَحُْمْلا رشع يداح بابحتسا

 امل ديعلا مويب ةلصتم يأ لصف اَهُعباََتَو ءاضيأ اهعم رشع يناثلا موص طايتحالاو

 .تافآلا نم ريخأتلا يف

 . (77158) ثيدحلا :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا فو

 نأ :لاق ءهَذ يراصنألا ةداتق يبأ ثيدحلف ؛ءاروشاعو ةفرع موي مايص امأ ©

 «[ َةَيِقاَْلاَو ةييضاَمْلا ةنسلا ركي ] :َلاَقَف ةَفَرَع مص ْنَع ليس هلي هللا َلوُسَر
 يف ملسم هاور .[ َةَييضاَمْلا ةَنّسسلا رف ] :َلاقَف ءاَروُساَع مص ْنَع ليس :لاق
 . (1159/1919) ثيدحلا :مايصلا باتك :حيحصلا

 لوُسُر لا لا ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلف ؛ءاعوسات موي مايص امأ ©

 :حيحصلا يف ملسم هاور .[ يسال وسأل باق ىلإ تق ل 1: لا
 . ١777 و٤ 0۱۳٤/۱۳ ثيدحلا

 لوُسَر ناگ :لاق ؟هيبأ نع ؛يِسْيَفْلا ُناَحْلَم نبا ثيدحلف ؛ضيبلا مايأ مايص امأ ©

 ؛ةَرْظَع سطحو ةَرظَع َعَيْرَأَو ةرشع ثالث :ضْبلا مون ذأ انما يي هللا

 .(1449) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ رْهَذلا ةنيهك َّنُه ] :لاقو :لاق

 مايأ ةثالث مايص ربح يف ةحلط نب ىسومىلع فالتالا ركذ :نئسلا يف يئاسنلاو

 .555-؟؟4ص ٤ ج :رهشلا نم

 للي للا َلوُسَر نأ ؛ه5 يراصنألا بويأ يبأ ثيدحلف ؛لاوش نم يس مايص امأ @
 يف ملسم هاور .[ رْهَدلا مايك ناک َلاَرَش نم انيس ُهَعَبنَأَو ناَضَمَر اص نمر :َلاَق

 . )١١54/504( ثيدحلا :لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب :حيحصلا



 عوطتلا مص باب :ماّيصلا باك 1

 رذن نأب ؛هل ةداع قفاو اذإ ام ىننتسيو ا نع يهنلل َقَعْمجْلا ذارفإ ُةرْكَيَو

 «بذهملا حرش يف هب حرص ؛ةعمجلا قف ؛ًادبأ ٍديز مودق وأ هضيرم ءافش موي موص
 يهنلا ا ا لاف '” "هع يهنلل ثّبسلا ُداَرْفِإَو

 يميلحلا لاقو «دوهيلاب ًاهيبشت هيف نوكيف هل ًاميظعت موصلاب هدارفإل وه امنإ حص نإ
 نع كاسمإب تبسلا صيصختو اسيا موصلا نأ تهارك يف ىنعلا أك :هحاهتم يف

 اوناك دقف ؛هنيعب موي موص دايتعا اضيأ هركيو :لاق «دوهيلا دئاوع نم لاغشألا

 يف رابخألا نم درو ام اّمأو :لاق ؛سن ! نع ارا يف درواو «موصلل تيقوتلا نوهركي
 نأىلع ال ؛ىلوأ امهموصف موصلا دارأ نم نأ ىنعم ىلع رهف سيمخلاو نينثالا موص
 ىلإ عدي مل ام امهموص ميدي نأ ىنعم ىلع وأ أ سفت ىلع امتح امهيف موصلا لعج
 . الف رطفلا ىقوتي نأ ىلع امأف «هلكاؤي نأ بجي فيض هب لزني وأ ماعط

 .ةريغو ؛هيبنتلا يف حرش سنوي نبا هلاق امك دحألا دارفإ ًاضيأ هركي عرف

 ل :ميدقلا يف هند يعفاشلا لاق عرف

 1 ر اَمَر اهنع هللا يض مر ةشئاع ثيدحي جتحاو ناضمر لمكي امك روهشلا نوب نم

 نيب نم اموی كلذكو :لاق ."'' "۲ َناَضَمَر الإ طق ارهش َلَمْكَأ هو هللا :

 عملا موي ْمكْدَحُأ مومي ال ] :لوقب ي يبنلا تغمس ؛لاق ؟هطةريره يبأ ثيدحل )٠٠(
 ١(. 186 2)ثيدحلا :ةعمشلا موص بابا جيحصلا 0 ةأور ٠ .[هدْمَب وأ هلْ امو الإ

 ووت آل ] :لاق كي بلا نأ ءاّمّصلا) هيأ نع ؛ ؛يملسلا رل نب هلل ادع ثيدحل ح٠٠
 رمش رغ أ هلْ ْمكْدَحَأ نبال إو كل ّضرتفا مْ الإ تسلا مو

 دحلا :موصب تبسلا موي صخي نأ يهنلا باب :نئسلا ي دوا د وبأ هاور .[ ُةْفْضْنيْلف
 موي وص يف ءاج ام باب :عماجلا يف يذمزلاو .خوسنم ثيدح اذه :لاقو يك ة؟١1)

 ْنَأ ذه يف ِهَيَهاَرك ىنْعُمَر ,نسح ثيدح اذه :لاقو )٤ ۷٤(« ثيدحلا :تبسلا

 .نّبسلا مري ُمظعت درا أل «مؤصب تسلا موي لرل صحي
 طفت ال لوم ىح ُموُعَي و للا لرسَر َناَك) :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ٠٠١5
 اإ طق رهش ٌماَيِص َلَمكَتْمسا للي هللا َلوُسَر تیر امو وص ال لوقت یتح ٌرِطفُيو
 :حيحصلا يف ملسم هاور . ناش يف ًاماييع ُهني”رثكأ رْهَش يف ةأر امو تاضمر
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 oor عوطتلا ملص باب :ماّيّصلا باك

 ؛نسحف لعف نإو «بحاو كلذ نأ نظيف لهاج ىسأتي ال نأ هتهركامنإف :لاق ؛مايألا

 ةهاركلا هجو هن يعفاشلا َنّيَب :لاق مث «تاقوألا لئاضف هباتك يف هنع يقهيبلا هلقن

 بجي ال نأ نيملسملا نيب اميف ماعلا ملعلا نم نأل كلذو «نسحف لعف نإو :لاق مث

 .ةهاركلا ىنعم كلذب عفتراف ناضمر رهش موص ريغ عرشلا لصأب
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 قَح توف وأ ارّرض هب فاخ ْنَمِل ٌةوُرْكَم قيرشعلاو يملا ريغ ِرْهّدلا ْمْوّصَو
 ام ىلع وأ ىلوألا ةلاحلا ىلع يهنلا اولمحو روهمجلا هلاق ام اذه هرْيغِل ّبَحَتْسُمَو

 .ريغصلا يواح ا ُهَعِبَتَو ةنس هنأ يلازغلا قلطأو يهنلا مايأ رطفي مل اذإ

 سبلت ْنَمَو ' '””ىلوتملا هلاق رهدلا موص نم ٌلضفأ موي ٌراطفإو موي ٌموص :ٌعْرف

 :عماجلا يف يذمرتلاو )١1١37/1974(. ثسيدحلا :ٌةْ يلا مايص باب :مايصلا باتك

 يو .حيحص ثيدح :لاقو ءارصتخم ((7548) ثيدحلا :موصلا درس يف ءاج ام باب

 اّ :تلاق (*هال) ثيدحلاو ؛(751/7) ثيدحلا :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا

 . (ناَّضَمَر كوكي نأ لإ ةنيِدَملا َمَق ذنم الماك ًارْهَش كي للا لوس اص
 ؛هيلع ثَحُيو هل بدني ام هنأل ؛ةيلضفأ بابحتسالا يف سيلو «بابحتسالا ىلع وه )٠٠٠٤(

 :اهنم ثيداحأي مهفلا اذه جتحاو .هلك هلارحأ يف ةيلضفألا ىلع رهف

 ّرْهّدلا ماَص نم ] :َلاَق و هلا َلِرْسَر نأ با يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح ®
 ةهارك ال هنأ ىلع هب ًاحتحم يقهيبلا هاور .َنيِعْسَي َدْفَعَو [اَذَكَه ْمْنهَح ِهْيَلَع تفيض

 .(۲١١۸زثسيدحلا :موصلا درسب دري مل مل باب :ىربكلا نئسلا يق :رهدلا موص يف

 :لاقو ۱۹۳ص ۳ ج :دئاوزلا عمجم يف هلاق ؛ريبكلا مجعملا يف يناربطلا فو

 ` ۰ . حيحصلا لاجر هلاحر

 خلو هللا لوُسَر ٍدْهَعِىَلَع موي آل ةّحلط وُبأ ناكر :لاق ؛هي5 كلام نب سنأ نع @
 هاور .(ىحْضأ وأ رطن موب الإ ارطفم هر مل هل يبنلا ضبف ملف يرل لجأ نم

 ثيدحلا :موصلا ىلع وزغلا راتخا نم باب :داهجلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا

(AYA) . 

 ٌموُصعأأ كي يبن لاق ؛يمّلسألا ورْسَع ن ةَرمَح نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع @

 .[ ريفا تنش نإو ْمُصَق تش نإ ] :َلاَقَف - مالا ريك تاکو - ؟رفسلا يف
 . 018489 ثيدحلا :رفسلا ف موصلا باب :حيحصلا ف يراخبلا هاور



 عوطفلا مص باب :مايصلا باك هم

 ٌعٌوَطتُملا ْمِئاَّصلا] :قيدلوقلف عوطتلا موص امأ ءاَمُهعطَق هلق هتَالصْوُأ عوطت م مصب
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 امأو ' ””دانسإللا حيحص :مکاا لاق عّرطف
352 

 ٌةالَّصلا ِهّيَلَع هنألف مرسلا ام امأ ُءاَضَق الو موصلا ىلع سايقلابف عوطتلا ةالص
 ًاسايقف ةالصلا امأو ' ”"هريغو دواد وبأ ه اور امك [ويِف ناه ما ريح ] مالسلاو

 الإو ؛هنم جورخلا هرکی مل هموص هفاضأ نم ىلع زعی نأ لثم رذعب ناك نإ مث ؛هيلع
1 
 . حصألا يف هرك

5 
 ًءاَش نِإَو ماص ءاش نإ ! هيسفن ريما

 ةرمعلاو جلا يق الإ ءاضق الو ؛هنم جرخي نأ هلف ؛عوطت يف عرش نم لك :عرف

 هاا

 ,رْوَقْلا ىلع ناك نإ ُهَعْطَق هَِلَع مرح «بجاو نع يأ ءاّضقب سبلت نمو

 اذّکو ءاعطق هنم جورخلا زوجي ال هنإف قّيضملا ءادألاك ,رطقْلاب ىد نم مص َرْهَو
 بلت راص هنأل طلاب ىع نكي ْمَل نأب :حتمألا يف ِِرْوَْلا ىلع نكي ْمَل نإ
 ام اذهو ؛تقولا لوأ يف ةالصلا يف عرش ول امك همامتإ همزليف رذع الو ضرفلاب
 يف عرشي رفاسملا هبشأف هيف عورشلاب عربتم هنأل مرحي ال :يناثلاو ءاضيأ هيلع صن

 . هنم جورخلا ديرب مث مرصلا

 نع هتاَرْما نع للاخ نب هديه ثيدح يقهيبلل تاقوألا لئاضف باتك يف :ةّمياح

 )٠۰۰( ثيدحللا :عّوطتُملا ٍمِئاَّصلا راطفإ يف 4 عاج ام باب :مماحلا يف يذمزلا ه اور )۷۳۲(

 :كردتسملا يف مكاحلاو .هنسحي ملو .[ هِسفن ٌريِسَأ ] وأ أ[ هفت ٌنيِسَأ ] كشلا ظفلب
 و (54/15559) ثيدحلا :موصلا باتك )١ ٠١١/ 14حيحص ثيدح اذه :لاقو

 يذلا هقفاوو .ءيش اهنم حصي مل اذه ةضراعملا رابخألا كلتو .هاجرخي ملو دانسإلا

 حصي مل اذه ضراع امو حيحص :هلوقب

 يف يذمزلاو .(51557) ثيدحلا :كلذ يل ةصحرلا يف باب :ننسلا يف دواد ويا هاور ٠٠١5

 :دواد يبآ ننس يف امك وهو .(۷۳۱) ثيدحلا :مئاصلا راطفإ يف ءاج ام باب :عماجلا
 ؛ٌةنه تيرس «َىَناَه م هوان من هن برش هتكون ؛بارش ويف ءانإب ٌةَدْيلَو تما

 هايس نصف كأ ] :اه لام ؟ةمئاَص تنُكو تطأ دف ! هللا َلوُسر اَي :تَلاَقَ

 .[ ًاعوطت ناک نإ كرْصَي الف ] :َلاق ! إل :تلاَق



 هوم عْوطملا موص باب :مايصلا بانك

 0000 هل

 نم مَآ لَ ءاَروُضاَح موي حح يؤ لمت ُموُنَي ناک ] لَو بلا جاور ضْب
 ان ] :ةشئاع ثيدح نم ىلوأ اذه :يقهيبلا لاق" ”[سْيِيحَو نیا َلَوَأ رهش لك

 ؛يقابلا نم ىلوأ وهف تبثم هنأل "٠ طق شعلا يف امص 4 هلا لوُسَر تيار

 ًءاَرِوْشاَع ٍمْوي يف ِهلاَيِعىلَع سَو ْنَم] اعوفرم هللا دبع نع ةمقلع ثيدح اضيأ هيف
 نع ءانيم نب ناميلس نب بويأ ثيدح نم هيفو يس راش يف هلع ذا سزا

 هيلع هللا | حسو اروا وب يف هلا ىلع َعَّسَو نم ] :هعفر ديعس يبأ نع لحجر

 ىور مث ؛'' یوفرم ةريره يسأو رباح نع نيهجو نم يورو :لاق مث [ُهتنس

 .ةقعضو هيف لاحتكالا يف ًاثيدح

 ٠١١9( ثيدحلا :رشعلا موص يف باب :موصلا باتك ؛نتسلا يف دواد رب أ هاور )11519(.

 ج :دنسل | يف دمحأ مامإلاو ١ ننسلا يف يقهيبلاو . اهنع هللا يضر ةصفح نع ۲۸۸ص

 (مه؟5) ثيدحلا :ةثالثلا مايألا هذه موصي رهش يأ نم باب :مايصلا باتك :ىربكلا

 .اهنع هللا يضر ةصفح نع (8511) ثيدحلاو ؛اهنع هللا يضر ةملس ّمُأ نع

 ) 0٠١4ٹیدحلا :موصلا باتك :نئسلا يف دواد وبا هاور )۲٤۳۹(.

 )٠( @ يف ةعومجملا دئاوفلا يف ؛ملعأ هللاو ًاثيدح حصي ال ِهلاَيِع ىَلَع َمّسَو ْنَم ثيدح
 سنأ نع يناربطلا هاور :يناكر شلا لاق ؛۹۸-۹۹ص :ةعوضوملا ثيداحألا

 .ةريره يبأ نع يليقعلا هاورو .لرهجج ؛خادش نب ممي :هدانسإ يلو ؛اعوفرم
 أ - ىلاللا ف لاق .ظوفحم ريغ ثيدحلاو .لرهجب هل ادبع يبأ نب ناميلس :لاقو

 دق :هسيلامأ يف يقارعلا لضفلا وبأ ظفاحلا لاق - ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا

 هبقعتو رصان نب لضفلا وبأ اهضعب ححص ؛قرط نم ةريره يبأ ثيدح نم درو

 نم ثيدحلا عضوب امكحف «هل ىواتف يف ةيميت نباو ؛تاعوضوملا ف يزودلا نبا
 تاقثلا ف نابح نبا هركذ روكذملا ناميلسو .هالاق ام قحلاو :لاق .قرطلا كلت

 نباو يقهيبلا دنع ديعس يبأ ثيدح نم يور دقو .هيأر ىلع نسح ثيدحلاو
 .دارفألا يف يطقرادلا دنع رمع

 @ «(۳۷۹۱)ثیدحلا هس رباح نع :مايصلا يل باب :ناعإلا بعش يل يقهيبلا هاور

 مميش هب درفت :لاقو «(۳۷۹۲)ثیدحلا اطل ادبع نعو .فيعض دانسإ اذه :لاقو

 ج :(/مروقرلا :نازيملا ناسل يف ةمجرت هل «خادش نب ممي وهو «شمعألا ني
 ص؟١!؛ يبأ نعو .هب جتحي نأ زوجي ال تاماطلا يوري :نابح نبا لاق :لاقو
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 فر
 يرمنلا سر رب
 سرور فلا ملل ہنر

 ET © aE الا بانک

 رش وأ ناك ارْبَح هلع سلا ُسْبَحَو ءايّسلا ُموُرْ ِةَْلا يف َرْه :فاكيغالا
 بساكملا نع دوعقلاو ثبللا هنإ :لاصتلا | بحاص لاق وةّصرٌصْخَم ةماقإ عشا يفر

 میل لوق بساكلل يف هرکذ امو .هريغو عامجلا نم هل حيبأ امع عاطقنالاو

 01: نيكو نيف فئاطلل يب اًرهَط نأ :ىلاعت هلوق عامجإلا لبق هيف ٌلصألاو

 ةضيفتسم ةئسلاو'' '7دجاّسَمْلا يف َنوُمِكاَع متارو ورشات الو :ىلاعت هلوقو

 قلا عئارشلا نم وهو هب

 ٌلَصْفَأ َناَضَمَر ْنِم رخارألا ِرشَمْلا يِفَو «عامإلاب تقر لک ْبَحَتْنُم و ره رل
 ءاهموقيل يأ ءرْذَقْلا ِةليَل بطل «هراشعأ لضفأ هنألو «مايصلا يف فلس امك عابتالل

 فلأ يف لمعلا نم ريخ يأ “4 رهش ت فلا نم ريح رأ دَقْلا ةي :ىلاعت هللا لاق

 َرِهُغ ًاباَسِيْحاَو انام رق هلل ماق نم ] :حيحصلا ينو ءردقلا ةليل اهيف سيل رهش
 ىبيحي ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا لئاضف باتك يو 0039و نم مَدَقَت ام هل

 «غئاصلا عفان نب هلل ادبع هيفو تلك ,(۳۷۹ ٤ر ۳۷۹۳ ثيدحلا هنا يردخلا ديعس

 فرعي ال لوهجب لحجر نع ءربخلا اذهب الإ فرعي ال وهو ءانيم نب بويأو ؛مالك هيفر

 نإو ديناسألا هذهو :لاقو )۳۷۹١(« ثيدحلا ةريره يبأ نع اضيأ هاورو .ًاضيأ
 لب :ُتْلُق .ىهتنإ .ملعأ هلل او ةرق تذخأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ يهف ةفيعض تناك
 .رظناف ةفيعض يه

 )٠٠٠١  0ردقلا ل0 .1 817 / ةرقبلا ىءدحو .١؟١ / ةرقبلا / ۳.

 ثيدحلا :ًاناعإ ناضمر ماص نم باب :موصلا باتك" :حيحصلا يف يراخبلا هاور )٠١(

>> 



 هول فاكيعالا بانك

 يف َءاَشِعْلاَو برملا ىَّلَص ْنَم ] :هعفر سنأ نع ةداحح نب دمحم نع ةبقع نب
 "9 فاو ظَحب ِرْدَْلا ةي نِي باص دقه َناَضَمَر ُرْهَش يضقني تح ٍةَعاَمْج

 ًءاَضِعْلا ىَّلَص ْنَم ] :اعوفرم ةريره يبأ نعو ءانسحلا يبأ نب ةبقع نع انيورو :لاق
 بّيسملا نب ٍديعس نعو «' [رذَقلا ليل َكَرْدَأ دَ َناَضَمَر يف ٍةَعاَمَج يف ةَرعآلا

 ''٠. “دهن حب دعا دَنَف رْدَقلا هليل ًءاَسِعْلا دهش نم لوفي ناك هنأ

 ثيدحل ؛نيرْشعْلاَو ثلاثلا وأ يِداَحلا ةلْيل اهنأىلإ هللا ُهَمِحَر ّيِعِفاشلا ُلْيَمَو ماهو يم 6 أ ره سنك Mk م 5 0000 ق لل

 23 59ةريسألا رشعلا يف
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 :نيرفاسملا ةالص باتك :حيحصلا يف هنع ملسمو هيف ةريره يبأ نع )١1501(

 ناضمر ماق نم باوث باب :مايصلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو (70/17)ثيدحلا

 . ١ 50ص 5 ج :هماصو

 )٠١١5( :ردقلا ةليل يف لصف :مايصلا يف باب :ناعإلا بعش يف يقهيبلا هاور الحديث)۳۷٠۷(.

 بيذهت يف رجح نبا هل مجرت «يقوكلا يمايألا لاقيو ءيدوألا ةداحج نبا دمحم

 يف نابح نبا هركذو ؛دهاز ؛ةقث ؛قودص :هنإ هيف لوقلاو «(535514) مقرلا :بيذهتلا

 سنأ نم عم هنأ معز نم ؛اكسان ادباع ناك :نيعباتلا عابتا ةقيرط يف لاقو ؛تاقثلا

 مجرتو .وأو وهو رازيعلا نب ةبقع نيىبحي اهب درفني تاياورلا كلت «مهو دقف كلام نب
 ج :(۹6۸) مقرلا :نازيملا ناسل يف رازيعلا يبأ نب ةبقع نب ىيحي) ل ٦ ص 77١:

 ودع ثيبح باذك ؛ةقثب سيل «ثيدحلا ركدم ؛ءيشب سيل ؛ثيدحلا لعتفي :هيف لوقلاو

 هنكلو «ثيدحلا ملاص هنأب :مهدحأ هل مجرت ارو ءافعضلا يف نورثكألا ٌةركذو هللا

 .فيعض ثيدحلاف اذهو .هيلع راكنإلا يف ةرثكلا مامأ فيعض يأر ودبي ام ىلع

 يف هل مجرت ءاذه ةبقع :ْتْلُق )۳۷٠١١(. ثيدحلا :ناهيإلا بعش يف يقهيبلا هاور )٠١١(

 هركذو :لاق مث .لوهجب :يزارلا لاق :رحح نبا لاق «177١ص ؛ ج :نازيملا ناسل

 .تاققلا يف نابح نبا

 )٠١17( صنلا :ناعإلا بعش يف يقهيبلا هاور )53070١5( .

 ؛َناَضَمَر نم لوألا ٌرْثَعْلا فكتعا يول ! َلوُسَر نأ ؛هني يردنلا ديعس يبأ نع © ٠١

 صحا َذَحَأَف :َلاَق ٌريِصَح اًهِتَدُس ىَلَع ةيكرت ةف يف طَسْوألا شعلا فتا م



 فاكتعإلا بات همم

 هحطس ىلع ولو ناك دجسم ّيأ يأ ِدِجَْمْلا يف ُفاكَبعالا حصي اَمْنِإَو
 ركذلاب دجاسملا عف حال يف َنوُفِكاَع منو ٌُهوُرِشاَبت الر :ىلاعت هلوقل

 ؛لطاب لوألاو ءفاكتعالا ةحصل وأ ةرشابملا عنل طرش اهنأل اّمإ ءدجاسملا ركذف

 اهوحنو ةجاحلا ءاضقل هحورح لاحو دجسملا يف ةرشابملا نم ع وتم فكتعملا نأل

 يف ةرشابملا نم عونمم فكتعملا ريغ ًاضيأو «فاكتعالا ةحصل طرش هنأ نيعتف

 يذلا وه وأ هفحصل اطرش دحاسملا نوكتل الإ فاكتعالا ركتذل ةدئاف الف دجسملا

 ةماقإلا نأل ؛دجسملاب صتحا امنإو :هجاهنم يف يميلحلا لاقو هيي هللا لوسر هلعف

 .اهل بم وه ذإ ةدابعلا نم داري ام ىلع نوع هيف

 هلاق ؛فاكتعالاو فارطلا الإ دجسملاىلإ رقتفي تادابعلا نم ءيش سيل :ٌةَدِئاَق

 .لاصخلا بحاص

 عامجإلاو ة ةعمجلل جورخلا نع هب ءانغتسالاو ةعاميللا ةرثكل .ىلوُأ ْعِماَجْلاَو

 ءاهلهأ نم رهو ةعمج اهللختي ةعباتتم ِةَّدذُم فاكتعإ رذن اذإ اميف نيعتي :معن «هيلع

 .حصألا ىلع عباتتلا عطقي اه جورخلا نإف

 اَلا ُلَرَتْعُمْلا وهو اهي جسم يف ٍةأَرْم | فاكيعا حصي ال هنأ :ُديِدَجْلاَو

 ينإ ] :لاقف ؛ةنبم اود ساثلا ملك هسا ر علطأ م بلا ةيحان يف اًهاّحَنَف ودي

 تأ م طسوألا عم تفك من هللا هه سي لولا عَعْلا قطا

 [ َفِكَشَيلَف فِكَشَي نأ كنم بحأ : نمف رجاوألا ٍرْشَمْلا يف اَهنإ :يِ ليقف

 يد اهم يف حشا ينو ثم هلل اار يو ؛لاق عم سالا فكنا

 ءامسل | تّرطمف حملا ىلإ مق دقو َنيِرشِعَو ىدخإ ليَ يف بما [ ءاَمَو نط

 حلصلا الص نِ عرف نح َجَرْخَف ؛ءامَلاَو َنَّطلا ترام ةحنملا فكر

 ٍرْظَعْلا نِ َنيِرْشِعَر ىَدَحِإ | ةَلْيل يه ْدِإَ امو نط ايق دقن ةَنْورَو هنيبحو

 )۱۱۹۷/۲۱١(. ثيدحلا :مايصلا باتك ١ :حيحصلا يف ملسم هاور .رجاّوألا

 . (8087) ثيدحلا :ىربكلا ننسل ننسلا يف يقهيبلاو

 دحلا :مايصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور ؛ شينأ نب هلل ادبع ثيدح امأ 6

ITAA) 



 فاكيطالا باتک
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 هبشأف هيف بنّجْلا ثكمو هريغت زاوج ليلدب «ةقيقح دحسمب سيل هنأل قاصلل

 ةالص ناكم دجسملا نأ امك اهتالص ناكم هنأل «ةحصلا ميدقلاو «عضاوملا رئاس

 ی ا ا نأ قرفلا نكل «لحرلا

 دقلا نع عنملا لقنو ديدحلا نع

 قلعت هلص تف ةدايزل نيت فاعلا هرذن يف َماَرَحْلا َدِجْسَمْلا َنْيع ولو

 الإ رذنلا اذه طقسي ال هنأ يل نيبتي يذلاو :نايبلا بحاص لاق يب كتل

 ٌةنأكو ةَكَم دجسم نود رجل | يف وأ ةبعكلا سفن ىف فاكتعالاب
 َدارملا نأ ىلع ُهانب

 ىلع رذانلا مالك َلِمُخ ّمِلف ؛ُمَرَجْلا هب دارملاو ؛درو دقو تكلا مارحلا دجسلاب

 ؟امهنم دحاول هتدارإ ريغ نم يناثلا نود لوألا

 دعب عرشلا درو نادحسم امهنأل ريظألا يفعل ةا ةجشسم اذكر
 اهبشأف كسن امهب قلعتي ال هنأل ؛ال :يناثلاو «مارحلا دجسملا اهبشأف امهيلإ لاحرلا

 ريغ نّيع ولو ي يبعلا دجاسم عيمج ةنيدملا دجسم, يوغبلا قحلأو ىدجاسملا رئاس

 هلباقم ححص يعفارلا نأ ةيافكلا يف عقوو «نييعتلا مدع :يظألاف «ةثالثلا دجاسملا

 .ركذ امك سيلو

 اع هضرف طقسي الف لضفأ هنأل /سْكَع الو َمُهَماَقَم ُماَرَحْلا ُدِجْسَمْلا ُموَقَيَو و ما

هنم لضفأ هنأل ؛ىّصقألا َماَقَم ٍةَنيدَمْلا دجْسَم ُموُقَيَو «هنود وه
 نأ حص هنإف ؛

 ؛هديهمت يل ربلادبع هاور «ةئامسمخب ىصقألا يف ةالصلاو ةالص فلأب هبف ةالصلا

 نبا هاور ؛اضيأ فلأك هيف ةالصلا نأ ًاضيأ یورو ؟ نسج هدانسإ نإ :رازبلا لاقو

 .هانلق امل سك الو .' 'ةنوميم ثيدح نم هنتس يف هحام

 وأ 1171 ص ۲ ج :حابر نب ديز نم دحاو ثيدح :ديهمتلا يف ريلادبع نبا هاور © 5

 يِ الملا للصف ] و هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ نع (1/115) مقرلا
 يِفَر قالَص فلآ يدِحْنسم يو ؛والَّص فلآ هاي وربع ىلع ٍمارَحْلا دحمل

 فشك يف رازبلا هحجرحأو :ُتْل ] الص ةئايسطح سقما تيت دج

<< 



o1.فاكيغالا باك  

 دئاز وهو يأ .ًافوُكع یت رق تبل فاگیغالا يف طرت هنأ حصل
 ًاددرتمو ادعاقو ئاق حصي لب نوكسلا ري الو ةالصلا ناكرأ يف ةنيتأمطلا ىلع

 يفكي امك بل الب ٌروُرُم يِفْكَي :َليِقَو «نامرب ثّ ثلا ُرَدَقُي الو دجسملا ءاجرأ يف

 يف داعم كلذ نود ام نال رب وَ كم طري :لقو :ةنرعب فوقول

 ٌلطْنَيَو موي نم دب ال لب :ليقو «ةبرقلل حلصت الف «دجاسملا يف نعت يلا تاحاحلا
 يف وه جلوأ وأ هلبق يف جل وأ ول ىشنخلاو «هتافانمل اراتخم ًادماع ناك اذإ يأ «عاَمجْلاِ

 .عامج ريغب ةرشابملاك نالوق هفاكتعا نالطب يفف ىشنح وأ لحجر وأ ةأرما

 لف َالإَو لَن نإ لطب ِةَلبقَو سْمَلك ٍةَوْهَسِب َةَرَساَبُمْلا ذأ :لاَوقألا ُرَهْظَأَو

 جحلاك ًاقلطم لطبت ال :ثلاشلاو ةيآلا مومعل اقلطم لطبت :يناثلاو ءموصلاك

 وأ ةوهش الب ةرشابملا امأ «هيف افالخ ىكح نم طلعو مارح يهف لوق لك ىلعو

 .ًاعطق لطبي ال هنإف ؛كلذل لبق اذإ امك ةماركلا دصقب

 مل ٍدماع ةرشابم اهتلطبأ ٍةدابع لك ّنأل مِئاّصلا عاّمجَكَف ايسا َعَماَج ْوَلَ

 نأ هل امك هلعفي نأ هل لب يأ بيَت ُرْمَي الو ,موصلاك يسانلا ةرشابم اهلطبت

 :فاكتعالل هبوث رّيغ قي هنأ لقنُي مل ذإ بايثلا نسحأب يأ ُنْيَرَتْلاَو ُهَسْأَر لحرب

 .(57؟)مقرلا :راتسألا

 تيب يِ انين ! هللا َلوُسَر اب تسلق :ن ْتلاق ؛اهنع هللا 0

 فلك هيف هلص إف ؛هيف اوصف هو ا .رشنملاو ٍرشْحَمْلا ضر ] ] :َلاَق ءسيقملا

 ثيدحلا :ةالصلا ةماقإ باتك :ننسلا يف هحام نبا هاور .[ ِهرْيَغ يف ٌةالَّص

 .حيحص هدانسإف .تاقث هلاجر :*ص 4 ج :دئاوزلا عمجب يف لاق ١50

 نأ :لاق ؛هلظ رباج ثيدحلف ؛ةنيدملا دجسمو مارحلا دجسملا يف ةالصلا نع امأ (©

 لإ هاوس اَميِف الص فلا نم ُلَصْفَأ يحسم يف الص ] :لاق ج هللا َلَوْسَر

 تن ةَداَص فلآ ٍةئام رم ُلَضْنَأ ماَرَحْلا دجسم يف هالصور .ماَرَحْلا ا َدِجْمْلا

 دانسإ :دئاوزلا يف لاقو )٦ ٠١ ١(« ثيدحلا :ننسلا يل هحام نبا هاور .[ةاريس
 . تاقث هلاجرو حيحص رباج ثيدح



 ۹ فاكيغالا باتک

 م ل ر و مار - ف موا ووو ق ع2

 حك ينإ لا لرسر اي :لاق هيظرمع نأل ءةدخو ليلا فاكيغا ْحِصَي لب رطِفْاَ

 ؛هيلع فتم كردني وفراق ] :لاق ٍماَرَحْلا جملا يف هل فكأن ا تْرذَن

 ٩۰۱۵,9 فنا ن نأ ] ملسمل ةياور ينو "ةي كتاف ] يراحبلا داز

 ن :ميدق لوق ياو «مويلا عم ةليللابو ءوتليل عم هب دارا نوكي نأ ؛ملعأ هللاو ؛هبشيف

00102 

 . ضايع يضاقلا هاكح امك ءاملعلا روهمج لاق هبو ؛هتحص يف طش موصلا

 نأل ؛امئاص فاكتعالا يأ همر َمِئاَص هيف َوُه موب ٌفاَكِيْغا ردن ولو

 ول امك ُهَمَِ رذنلاب ةسرتلا اذإف هب ًاطورشم نكي م نإو ٌلضفأ ًمئاص فاكتعالا

مهدحأ دارفإ هذه ةلاحلاو هل سيلو ؛هيف عباتتلا مرتلا
 6 "مق رخآلا ١ نع ا

 حصألاَو ؛همازتلإب ًالمع امرأ افي تعم َموُصَي وأ ًامئاَص َفِكَتحَي نأ ردن وَلَو

 نأ رذن اذإ هبشأف ناتفلتخم ناتدابع امهنأل ءال :يناثلاو «فلس امل ءامهعمَج بوجو

نم نم هنإف ؛فاكتعالل ًافصو حلصي موصلاو «موصلل ًافصو حلصي
 . هتابود

 . بهذملا ىلع عمجلا ال ًاعطق هامزل هسكع وأ ًايلصم فكتعي نأ رذن ول :ٌعْرَ

 .ًاعطق عمحلا نود هامزل ًايلصم موصي نأ رذن ول :ٌعْرَ

 ةّبِضَرْفْلا رذنلا يف يونيو «تادابعلا رئاس يف امك .يفاّكيغالا ٌةّيِ طَرَبْشَيَو
5 

 نيكل ءم َلاَط ْنَِو هني نفك تدم نيعي مل يأ َّقَّلُطَأ اذ قلطأ اذإو «عوطتلا نع زاتميل

 :ةيلهاجلا يف رذن اذإ باب :فاكتعالا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (#) )٠٠۱۹

 .(158 7/7179 ثيدحلا :ناعألا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۳١١۲)ثيدحلا

 )5١47(. ثيدحلا لل نكات ) يراعب أ دازو (#)

 . (0787/98) ثيدحلا :(امْوَي فكن نأ) ملسم ةياور يتو (*)

 فِكَمُمْلا ىلع سيل :لاق ني يلا نأ لا ھم ا ضر سابع نبا ثيدحل 00.)

 ثيدحلا :موصلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ ءيت ىَلَع ُهلَعْجَي نأ الإ ٌماَيِص

 . دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو 8/1١50/(.



 فاكتطالا باک اا

 نإف اهريغل وأ ةجاحلا ءاضقل جرح ءاوس يأ «فادئتسإلا ىلإ جاتْحا َداَعَو جّرخ ول

 هجورخ دنع مزع ولف :ةمتتلا يف لاق «ديدج فاكتعا :يناثلاو «ةمات ةدابعىضم ام

 :بذهملا حرش يف لاق «ةينلا ماقم ةمئاق ةميزعلا هذه تناك درعيو هتحاح يضقي نأ

 ةَجاَحلا ءاّضق رّيغل َجَّرخ نإف هَداَعَو اًهيِف َجَرَخَف دم ىَوت ْوَلَو «باوصلا وهو

 . يلا دنع ىنتسملاك وهف ؛ "ةي

 :َليِقَو الف ترصق نإو ءانبلا رذعتل فنأتسا هجوُرخ هدم َتَلاَط نإ :ليقو

 َجَرَخَف ةعباتتم ةد رذن ولو «نييعتلاب ةدملا عيمج تلمش ةينلا نأل اقَلطُم فنا آل

 دنع يأ ءِةِّبتلا فانيسا بج مل «هنايب يتأيس امك يأ بالا مط ال رذُعِ

 عباتتلا عطقنا رحأ ولف ءرذعلا نم غارفلا دنع دوعلا بجيو ؛ةدملا عيمج اهومشل دوعلا
 1 5 4 ا | 5-7 5 2 A و ا 1

 َباتَجْلا ٍلْسْعَو طئاغلاو لوبلا رهو يأ ةَجاَح ٍرْيغِل جرح نإ :َليِقَو ؛ءانبلا رذعتو
 ةجاحلل جورخلا امأ هدب هنع ضرع ام ةدابعلا نع هجورخلا ةينلا فانئتسا يأ بجو

 هنإف هعطقي امع عباتتلا عطقي ال هلوقب زرتحاو .امهنم دب ال هنألف ءةبانحلا لسغو

 . ةينلا فانغسا بجي

a e #02 2و ملال 5 5 م 04 8 3  

 ,لقعلاو ,موصلاك رفاك نم حصي الف يا ,مالسإلا :فكتْعُملا طرْشَو :لصف

 اذكو «موصلا هنم حصي الف ةدابعلا لهأ نم سيل هنأل ؛مسربمو نونحب نم حصي الف

 50 و 2 م #

 ُهّلِجرَأف ُهَسأَر يدي فكَتعا اذإ ل یبا ناكل :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع )1١1(

 :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(ناّسْإلا ةا لإ تبا عدي ال ناكر
 يف يراعبلا هاورو .(7//191) ثيدحلا :اهجوز سأڕ ضئاحلا لسغ زاوج باب
 . )5١15( ثيدحلا :فاكتعالا باتك :حميحصلا

 اهيلعو فنصملا ىلع تأرق ةحسن ىلع ةقاطلا بسه ةلباقم :(7) ةححسن شماه ف (#)

 . هطح



 o فاكيعالا بانك

 .اهجوز نذإ ريغب ةأرملا الو ؛ودّيس نذإ ريغب فكتعي نأ دبعلل زوجي الو :ٌعْرف

 مدعل ركسلاو ةدرلا نمز يف فاكتعالا يأ ءَلَطَب َرِكَس وأ فِكَتْعُملا ترا ولو

 يأ عَباَُمْلا امهفاكتغا َّنِم ىَّضم ام ُنالْطُب بَّحْذَمْلاَو هذه ةلاحلاو امهتيلهأ

 يف لطييال :يناثلاو ءدحسملا نم جورخلا نم دشأ كلذ نإف «هفانعتساىلإ جاتحيىتح

 دجسملا نم نسي ناركسلا نأ قرفلاو ءامهيف صوصنملا وهو ناركسلا فالخب دترملا

 .نالوق :تلاثلاو دجسملا يف باتتسي نأ زوجي لب دترملا فالخج «ةيآلل لاح لكب

 امي ررذعم هنأل جرحي مل نإ ىَضَم ام ْلَطْبَي ْمَل ءَمْعِإ وأ وج ًارط وو

 «قشي نكلو نكمأ نإف كلذكف دجسملا يف هظفح نكي مل نإ َرِظن جرخ نإف «ضرع

 مئاصلا يف امك .بفاكيتغالا َنِم ءامُعِإلا ْنَمَز ُبَسْحُيَو ءاضيأ لطبي ال هنأ رهظألاف

 وأ «هنم حصت ال ةيندبلا تادابعلا نأل ؛نونجْلا نود «راهنلا ضعب هيلع يمغأ اذإ

 .اهيلع ثكللا مرحي هنأل ٌجوُرخْلا بجَو ءضيحلا وه ئراطلا ناك ول يأ ءٍضْيَحْلا
 َزاَج كَمَا ولف يبجْسَمْلا يف ٌلْسغلا َرّدَعَت اذإ ءاضيأ كلذك ُهَباَتَجْلا اَذُكَو

 ةنايصو ةءورملا ىلإ برقأ جورخلا نإف ؛دحسملا يف لسغلا فلكي الو يأ ٌجوُرْخْلا

 يقر ءدجسملا يف لسغلا هل لب ؛لسغلا لجأل جورخلا يأ مري الو ءدجسملا ةمرح

 لاق دقو «هيلع مارح وهو بنج وهو دجسملا يف ثبللا ىلإ يدؤي هنأل ءرظن اذه
 هنأل ؛زوجي ال هنإف ؛هيف لستغي نأ بنجلا دارأو راج رهن دجسملا يف ناكول :يضاقلا

 انكم اذإ فاكتعالا نم يأ َباَمَجْلا الو ضْيَحْلا رمز ُبَسْخُي الو ءثكلملا ىلإ جاتحي

 .باتكلا رخآ يتأيس ليصفت هيف ؟هيلع ءانبلا زوجي مأ قبس ام ضيحلاب لطبي لهو .هيف

 ٌحِيِحّصْلاَو موصلا يف عباتتلا طرش ول امك فمر ةعباشتم ةه ردن اذإ :لمف

 ام وهو بجي :يناثلاو «موصلا نم هريظن يف امك ؛طّرَش الب عال بجی ل هنأ
 باحجأو ءاعباتتم نوکی هنإف ارهش انالف ملكي ال فلح ول امك ًالوق جيرس نبا هجر

 عباتتلا ىون ول لوألا ىلعف عباتتلا نودب ققحتي الو «نارجهلا اهدوصقم نيميلا نأب

 .هبلقب فاكتعالا لصأ رذن ول امك ال :امهحصأ ناهجو هموزل يفف هبلقب



 فاكيغالا باتك ٤

 «لصتم مويلا ظفل نم موهفملا نأل ِفَتاَعاَس قيرفت ْنْجَي ْمَل ؛اموَي ردن ول هنأ

 :يناثلاو «سمشلا بورغو رجفلا عولط نيب امل مسا مويلا نأ :ليلخلا نعىكح دقو

 مويلا ىون نإ :ثلاشلاو ءرهشلا نم مايألا ةلزنم مويلا نم تاعاسلل ًاليزنت زوجي
 .ةأرْحأ َقَلطأ نإو هز مل اعباتتم

 ىاّضَقْلا يف ُعباتلا ُهَمرَ ُهَنَئاَفَو عباتتلل ضْرْعتَو عوبسأك هدم َنّيَع ول هنو

 ُهَل ضّرَعَتَي ْمَل ْنإَو .هحيرصتل رثأ الف ةرورض عقي عباتتلا نأل ءال :يناثلاو .هحيرصتل

 ال «هتارررضو تقولا قح نم ناك هيف عباتتلا نأل ءاعطق يأ اَضَقْلا يف ُهْمَرْلَي مَ

 .ناضمر موص يف عباتتلا هبشأف ادوصقم عقو هنأ

 يف ٌطْرُشلا حص ٍضِراَعِل ج وُرخلا طَرَشَو عْباَلا ءرذانلا يأ رك اَذإَو

 هنأل ؛حصي ال :يناثلاو «هبسحب بجيف همازتلاب همزلي امنإ فاكتعالا نأل ,ِرّهْظَألا

 :ةضورلا لصأ يف لاق ؛عامجلل جورخلا طرش رل امك «لطبيف هاضتقمل فلاخم طرش

 :لاقو قلطأ نإو طقف هل جرح اعرن َنّيَع نإ لوألا ىلعف ؛روهمجلا عطق لوألابو
 ءاضتقاو ناطلسلا ءاقلك؛حابم لغش لكل جورخلا زاج ضراع وأ لغشل الإ جرحأ ال

 .ةهزنلاو ةراظنلل ج رخي الو كلذب عباتتلا لطبي الو ؛ميدقلا

 َةَدُمْلا َنّيَع نإ ةكرادت بجي ال ءضراعلا كلذل يأ ديَلِإ فوُرْصُمْلا ُناَمْولاَو

 يأ بجي ّألِإَو رهشلا نم كلذ ادع ام فاكتعإ آلا رذني مل هنأل «رْهّشلا اَدَهَك

 ةدئاف نوكتو ةمزتلملا ةدملا متتل هكر ادت بحي هنإف ؛قلطم رهشك ةدم نبعي مل نإو

 .هب عطقني ال عباتتلا نأ يف ةجاحلا ءاضق ةلزنم ضرعلا كلذ ليرنت طرشلا

 ُجاَرْخِإ رطب الو ثلا هتافانمل لق نإو يأ ٍرْذُع الب جورخلاب ٌعباتتلا عطقنيو

 ,عامجإلاب َِجاَحْلا ءاَضَقِل ُجوُرخْلا ًالَو ءاجراخخ ىمسي ال هنأل ,ءاضغألا ٍضْعَب

 نم هيف امل ةياقس دجسمل ا يف ناك نأب يأ نكمأ نإو راد ٍرْيَع يف اًهّلْعِف ْبجَي أر

 فلكي مل اًطوخد هنكمأو هل قيدص راد هبنجب ناك ول اذكو ؛ةءورملا طوقسو ةقشملا

 هذخأي دف هنأل ٌحَصألا يف ٌرَيَف شْحْفَي نأ لإ اَهُدْعُب ري الو «ةنملا نم ًارذح



 فاكيغالا باك
 هكا

دد ب و سس
 

و باهذلا يف هموي لوط ىقبيف هدوع يف لوبلا
 هقيرط يف دحي ال نأ الإ مهلل مهللا ءيجنلا

e ءاضقل لدي نأ هلاحب قيلي ال ناک وأ اعضوم
 

 نوفر داس وت مك فو جالا RE لمادا دوج وك

 هركذ هتدز يذلا ءانثسالا اذهو «ددرتلا يف تقولا رثكأ بهذي امبدْعبْلا ٌيوغبلا حو

 هفلاح هنأو يلوتملا ةقيرط هنإ :بذهملا حرش يف لاق ةضورلا يق فنصملاو يعفارلا

 اهضعب يف روهمجلا

 يف يمزراوخلا هركذ حصألاىلع مونلاو ديعلاو ةعمجلا لسغل جورخلا زوجيال : ر

 .قاكلا

 ىلع رصتقا نأب يأ ءهَقوُقو ْلِطُي مَ اَم رطب مل هقي هِقيِرَط يف ًاضيرَم داع لَو

 نإ ] :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأل يقيرط ْنَع لعب وأ «لاوّسلاو مالسلا

 هر E ام هيف ٍضيرَمْلاَو ٍةَحاَحْلِل يلا لحدا تنك

 . فرعلا ىل ىلإ ريثكلاو ليلقلا يف عجرملاو ماقال ب

 اكتعا لطبي يوغبلا :لاق ضيرملا ىلع ناذئتسالا يف فقو ولو عر

 . ضيرملا ةدايع مكح قيرطلا يف مداقلا ةرايز مكح :ٌعْرَق

 احلا نأل ؛ج رح اذإ ي ي أ جوُرخْلا ىلإ جوْحُي ضَرَمب عبا ُعِطَقَي لَو

 ٍرَرَحُملا يف يعفارلا هركذ «عطقتب هنأ :لوق هيفو ةحاحلا ءاضقل جورخلاك هيلإ ةيعاد

 هعباتت ٌعطقني ُهْنِإف ؛هّرحنو ٌعادصل | جوحناب ٌجرخو ؛بيرغ وهو فنصملا هلمهأ

 .هحج ورخ

 ابلاغ ضيحلا نع ولخت ال تناك نأب يأ ,يفاكتغالا ٌةَدُم تلا ن نإ ضْيَحب َالَو

 :ننسلا يف هجام نباو .(۲۹۷/۷) ثيدحلا :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (7١00؟)

 .(0١ا/5) ثيدحلا :مايصلا باتك
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 تناك نإَف ؛ةرافكلا نع نيرهشلا موص يف تضاح ول امك ترهط اذإ ئبت لب

 «ترهط ولامك عرش نأ نم ليبسب اهنأل رَّهْظَأْلا يف ْعْطَقلا ُهْنَع وخت ْثْيَحِب

 ءاضقك عباشتلا يف رثؤي الف ةلمجلا يف رركتي ضيحلا سنج نأل ؛عطقني ال :يناثلاو

 , ةحاممللا

 .ضيخحلاك سافنلا عر

 :ليقو ؛ًايسان هب موصلا لطبيب ال امك يِبَهْذَمْلا ىلع ايمان جوُرخلاب الر
 هب ٌرومأم ثببللا نأ عاطقنالا هجوو «ناحرخ امه ِرّرَحُملا يب امهب مرجو ؛نالوق

 يبرق ىَلَع ٌركذَت اذإ كلذف لوألا 56 نف «تارومأملا كرت يف رذعب سيل نايسنلاو

 لكألاب موصلا نالطب يق نيهجولاك ناهحججو هيف :يلوتملا لاق دقف نامزلا لاط اذإ امأ

 .ًايسان ريثكلا

 ٍدِجْسَمْلا نع ةَلِصَقَنُم ميما حتفب يأ ةَراَتَمىَلِإ بارلا َنْذَوُمْلا جوُرخب لَو

 دجسملل ةينبم اهنأل ٌمّصَأْلا يف ءهتبحر يف الو دجسملا يف سيل اهبابو يأ ءناَذذاِل

 سنأتسا دقو ناذألل اهّدوعص بتارلا نذؤملا َداَتْعا ِدَق ُهْنألو «هعباوت نم ةدودعم

 عطقني :يناشلاو هفاکتعا نم ىنثتسم ناذألا نامز لعجيو «هيف رذعيف هتوصب سانلا

 ييعأ اقلطم عطقني ال :ثلاثلاو هيلع نذؤيف دجسملا حطسب اهنع ءانغتسالل ًاقلطم

 :عبارلاو «صنلا رهاظ اذهو هعباوت نم ٌةدودعمو دجسملل ةّيييَم اهنأل ؛هريغو بتارلا

 هاكح زاج الإو جرفي نأ هل زج مل هتوص لثم توص هل نيلذؤملا نم هريغ ناك نإ

 فالح هيرب ةلصتم نوكت نأ دجسملا جراح اهباب ناك اذإ اهيف طرتشي الو .يضاقلا

 يف تناك اذإ اميف فالحلا لقنف ةمجعملا ءاخلاب يحركلا مساقلا وبأ دازو ؛يلازغلل

 اهنوك اوطرش نكل :ةضورلا يف لاق «قيرط هنيبو اهنيب دجسملا نع ةلصفنم هتبحر

 رضي الف هتبحر وأ دجسملا يف اهباب ناك ول امأ ؛ةديعبلا نم ازارتحا دجسملل يم

 .اهدوعص

 اهبابو دجسملا بنحب ىنكسلل ةأيهم ةرجح ىلإ ُفِكَتْمُملا ٌنذؤملا لحد ول :ٌعْرُ



 ۷ فاگیعإلا اباتک

 ؛ةرانملا يف هانلق ام انلق امنإو :لاق «مامإلا هب حرص اعطق هفاكتعا لطب دجسملا ىلإ

 .دجسملا راعش ةماقإل ةينبم اهنأل

 تقر الإ ءاهيف يفكتعم ٌريغ هنأل ءراذعألاب جورخلا تاَقْوَأ ُءاَضَق ْبجَيَو

 ثُم ريغ نم كلذ يف َعَماح ول اذهو ءاهيف رمتسم فاكتعالا نأل ةَجاَحْلا ءاَضق

 جورخلا نمز اضيأو «حصألا ىلع هفاكتعا لطب ةفيطل ةفقو وأ جدوه يف ناك نأب

 .ُهْنِم دب ال یشتسم ةحجاحلا ءاضقل



 كلا ُدصَق ًاعرشو كْلَمَقلا ةغل َوُه جلا

 لر ةحبِحّصلا ٍةَريهشلا ةنسلاو عاَمْحإلا
 لاقو چو ٌةَرْمعْلاَو حلا اوم رتول : :هلوقو 0 آلا... هيلا عاطتسا

 لع ھا تارام تیل ج تر ال صاعإ | دعب ًايبن هللا ثعبي مل و :قحسإ نبا

 عئارشلا ىلع ًابجاو ناك له هن هنأ يف نيهجو كسانملا يف َفّلأ نم ضعب ىكحو
 ايا س قو روه ألا هله ىلع لإ بيت نأ حيمصلا ذأ يعدو

 آل ُهَكِحاَر أوْ ْنِم حري نح حال نأ  اعوفرم رمع نبا ثيدح نم نابح
 ؛ةفرعب فَقَوا إف لح ايب هلع طو ةت اب هللا بنک الإ ةرطخ وطخت
 لغ اش ينوتأ َيِداَبِع لِ اورظنأ ل وقيف اًينذلا ءاّمّنسلا ىلإ زني َلَجَو رع هللا نإ

 اذإو جلاَع لّمَرَو ءاَمَّسلا ِرْطَق َدَدَع اتناك نو هوند ْمُهَل ترفع ذك ين أ كثي

 هلك سار یل اذ اَذَو تمايل مو هللا هاري ىتح هَل ام َدَحَأ يِرْدَي ال َراَّمحْلا ىَمَر
ٍِ 3 

 جرح تلا مفاّرُطلا َريخآ ىّضق اذ َماَيفْلا موي ب رون هيسأ ني طقس ورع |

 ةدايزب سنأ أ ثيدح نم ةكم خيرات يل يقرزألا | هاور [ هم هدو موك هبوُلذ نم

 لع يتو ةَ هب كل هلا ينك ال ةر الو تح كت حصن ال) :لافو
 ني كفارط ائر نيوان ور ني وقر نخ رطل ذئب ات أو س

 ر

 مهلا ررفغُم َيِداَبِع اوُضِيِف فأ ] فوقولا يف دازو [ كبَر نيعبس ُلوْمَيف ةَوْرَمْلاَو

 . 195 / ةرقبلا 15 ٩۹۷. / نارمع لآ ۵ ۲۳)



 4 محلا باتك

 رئابکلا َنِم ةَريبك اهتم همر همر ٍةاَصَح لكي كَ رف راَمحلا كير اأو ل مشفش نمو م راه م 2 و ي س مع

 اذ ينكر فاوطلا يف لاشو [ ك ذاب مت كا او تاقبوُملا

 نبا نعو [ىّضُم ام كَ ع دق يب امل لمع :كَل لوقو كيت نيب هن عتب
 ها ع

 رأت اَمَو هبنذ نِ م دقت ام ُهَل رع دقق وللا هجو ديرب اَجاَح َءاَج نم :هعفر دوعسم
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 ضف "رم ] :هعفر رباح نع ًاضيأ هيفو:هئزج يف يرذنملا هركذ [ ُهَلاَعَد نُ َعَمْشَر

 [ هيفو .[ رأت امو لَ ني مَ ام هَل رفع دو سل ن سالا مسو ةكَسن ُهكَسَن ا
 اللا زر يف ناك هِي نم جالا جرح اإ ] :هتعفر اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 مهردلا قافنإو [ رأت اَمو هبل نم َمَدَقَت ام هل رف ُهَكَسُن يَ نأ لبق تام نف
 :لاق .(*هاوس اميف فلأ فلأ نيعبرأ لدعي هجولا كلذ يف دحارلا

 ُةَرْمَمْلا اَذَكَو ءتيم وأ سمح ةنَس َضِرْفَو ؛عامجإلاب ضورفم يأ «ضْرف وُ
 ىنأ نأ يبقا | نْيْرَر يبأ نع ةعبرألا نئسلا باحصأ نع يور ا ءِرَهْظَألا يف
 الو َةَرْمْعْلا الو َّجَحْلا ٌعيِطَتْسَي ل میک خس يبأ ثلا لوس اي :لاقف 4 "بلا

 «'"کایحلاو نابح نباو يذمرتلا هححص [رِمتْعاَو كيبأ ْنَع ج ] ] :َلاَق نعل
 ,00:77صأ الو هنم دوجأ ًاشيدح ةرمعلا باجيإ يف ملعأ ال :دمحأ مامإلا لاق

 . ةلباقم غلب :(۳) ةحسن شماه يف (#)

 باب :ريبكلا خيشلا نع جملا يف ءاح ام باب :جحلا باتك :عماجلا يف يذمرلا هاور )٠١١5(

 هما يِلْيَقُعلا نيزَر ربأو ؛حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .(470) ثيدحلا :هنم ۷
 مكاحلاو ۳۹۸۰ ) ثيدحلا :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يفو ,رِماَع نب طيقل

 يخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو علت 754) ثيدحلا :كردتسملا 3

 . هاجرخي لو
 ملعأ ال :دمحأ مامإلا لاق) :تلقن هنمو ؛١ ؛8ص ٠ ج :ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق )٠١(
 ىلع لدي ال ثيدحلا اذه نإف ؛رظن هيفو :لاق .اذه نم حصأ ًاثيدح ةرمعلا باجيإ ف

 اغار .هيبأ نع حُب نأ أ هيلع بجي ال ٌُهنإَف «بوحولل سيل هيف رمألا ذإ .ةرمعلا بوحو
 تلق .همالكى هتنإ (عيطتسم ريغ هنوكل هنع ةرمعلاو جحلا لعف زاوج ىلع ثيدحلا لدي
 هتلالد فو :لاقف - مامإلا - يف نيدلا يقت خيشلا اذه ىلإ هقبس :- لاق يعليزلا يأ -

<< 



SY, 

 جحا باك
 يذمرلا ىلع ٌرِكْنَأو «هوفعض [ ٌلَضْفَأ وهف ف اوري ناو ] ثيدحل ةنس اهنأ :يناثلاو

 .بيرغ وهو ةيافك ضرف اهنأ ةيفدحلا ضعب نع ىكحو «('' "یی

 الف ريغ ال يأ ٌمآلَسِإلا ةرمعلاو جحلا نم تركذ ام ةحص يأ هع طر
 د َمِرْحُي نأ ّيِلَولِبَف .هتيلهأ مدعل اضيأ هل حصي الو عورفلا نم هريغك رفاك نم حصي

 د حدب اع َيِقَل ُمالَّسلاَو ةالّصلا | ِهْيَلَع هنأل ريمي ال يذلا ّيبنعلا نع
 تعمر [ و هللا لور  :َلاَقَف ؟ تنأ نم :اولاقف نولسم و

 سايق فرجَمَلاَو ٠ “مرجأ كلو معن ]:َلاَق ؟جح اذهل :تَلاََ ًايبَص ِْيلِإ ةر
 الو ؛بيترتلا ىلع امهام يلو وه امهنع مرحي يذلا يلولا نأ ا ا ی

 يبصلا روضح الو ًالالح يلولا نوك طرتشي الو ؛ةيصو نوكن نأ الإ ّمألا نم حصي
 .امرحم يبصلا نع همارحاب يلولا ريصي الو حصألا ىلع

 .زاوحلا ةضورلا دئاوز نم حصألاف ؛هنع مرحي نمل يلولا نذأ ول :ٌعْرَف
 .هيلع ردقي ام يتأي نأب هرمأو فقاوملا هرضحأ يبصلا نع يلولا مرحأ اذإ :ٌعْرَف

 : عقو امل فالح ؛ًاضيأ حصألا ىلع حص ؛ُّيلو يملا يبصلا نع مرحأ ول :ًعْرف

 هل مرآ ل ةريمتو هيأ نع جي أب دلو رم ةغيص اهنإ رق ةرمملا بوح یک

 نوكي الف .قافتالاب ؛هيلع بحاوب سيل هيبأ نع هتجحو .هسفن نع رمتعيو جحي نأب
 . ىهتنإ .بوحرلل اهيف رمألا ةغيص
 ره اورتن ناو ال ] :َلاَق ؟ يه ٌةَبحاَوأ ٍةَرْمُْلا نع ليس ي يبن نأ ؛كللط رباح نع 0٠١
 )٩۳١« ثيدحلا ؟ ةيجاوأ ةرمعلا يف ءاج ام باي :عماجلا يث يذمزلا هاور . .[لضْفَأ
 يغ فوقوم رباج نع ظوفحملا وه اذه :يقهيبلا لاق .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو

 امأ :مزح نبا لاقو .فيعض امهالكو ؛كلذ فالخب ًاعوفرم رباج نع يورو .عوفرم
 :نوهأو طقسأ ىرحألا قيرطلاو هب جتحي ال طقاس ةأطرأ نب جاجحلاف رباج ثيدح

 . ۳۷ص ۷ ج :ىلغلا

 :هب جح نم رحأو يبصلا جح ةحص باب : :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (١٠؟4)
 ١(. ال57 ثيدحلا :جحي يبصلا يف باب :ننسلا يف دراد وبأو ٩ ۰ ۱۳۳٣/١(. )ٹیدحلا
 . ١١٠ص هج :ريغصلاب جحلا باب : :جحلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو



 ااا ا جلا باك
 تالا

 "' "عنا حيحصت نم فنصملل ملسم حرش
. 

 .نونجملاو يبصلاب فنصملا ُدييقت همهفأ امك هنع مارحإلا حصيال هيلع ىمغملا :ٌعّرَف

 نأ يبصلل يغبنيو هتادابع رئاسك ِريَمُمْلا مِلُْمْلا َنِم م َُتَرْشاَبُم حص امنإو

 هنأل ؛حصألا ىلع حصي مل ماَرْحِإلاِب *7لقَتسماَو ُهنِذَأتْسُي مل نإف "هیلو نذأتسي

 ' .هيف هيلع روجحم«وهو لاما ىلإ رقتفي

 ادع ف دلي أ
 حلا ُفْلَكُمْلا ٌرَشاَب اذإ و 2 رشابملاب ب هترمعو يأ «مالسإلا ٍةجَح ْنَع ُعقَي منَ

 نم فلكملا هدارمو «جحو قيرطلا رطح غلا لمحت ول امك ريقفلا جَح ُئِرْجُبق

 لصح اذإ هلحمو عامجإلاب ِدْبَعْلاَو يبّصلا نو :جحلاب فلكلا ال ةلمجلا ثيح

 ىعس ول معن ءامهازجأ فوقولا لبق لصح نإف جحا نم غارفلا دعب قتعلاو غولبلا

 هيلإ داعو هدعب لصح نإو «ناصقنلا لاح يف هعوقول ,حصألا ىلع هداعأ مودقلا دعب

 ا ىلع الف الو امهازجأ هنقو يف
  eهر 8 5 5 و ا 1 3 4 0 2 537 2

 ءعامجإلاب .ةعاطتسإلاو ''""ةَيَرُحلاَو فيلكتلاو مالسإلا :هبوُجو طْرَشَو

 يلولا مرحأ وأ يلولا نذإ ريغب مرحأ ولف «مرحأف يلولا هل نذأ ءازيم ناك نإف) :لاق ۵ ۰۲۹)

 :جسلا باتك :جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا :(حصألا ىلع دقعنت مل هنع

 . ۷١١٠ص )9-٠١( ج :يبصلا جح ةحص باب

 هاور .[ نييس مس نبا انأَو يي يبنلا حم يب حح ] :لاق ؛ههظ ديزي نب بئاسلا نع )٠١(
 :عماجلا يف يذمرتلاو )۱۸١۸(. ثيدحلا :ديصلا ءازج باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 نسح ثيدح اذه :لاقو «(475) ثيدحلا :يبصلا جَح يف ءاج ام باب :جحلا باتك

 : يحس
 . مارحإلاب لغتشاو )١(: ةححسن يف (#)
 يضر سابع نبا ثيدحلف جلا ١ بوُجُو طورش م ةيَرْحْلاَو فيلكتلا نأ اما © ١٠د

 ؛لِقَْي ىح ُةحَح هل يه يبصلا ٌجَح اذإ 1: هللا لوسَر لاف :لاق ؛امهنع هللا

 هلع راه E اذإَو .ىرخُأ ةجَح ِهْيََعَف َلِقُع اَذِإَو

 ؛0111/199) ثيدحلا :كسانملا باتك:كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ىرتخأ ةََح

>> 



oّجَحْلا بانك  

 ةرم همس و طورشلا هذه تحعمتحج أ اذإو همالساب هايإ همازتلال هيلع بجي دترملا معن

 :ناَعْوَن يهو ,ةثالثلا ةمئألل افالح يحارتلا ىلع

 رل

 :طوُرُش اَهَلَو ةَرَشاَبم ام ٌةَعاطِتْسا : :اَمُهُدَحَأ ©

 ِهِباَهِذ ٍةنْوُمَو ءيضاقلا هلاق امك ٌةَرْفَسلا ىتح يأ ِتَيِع هتّيِعوَأو دارا دوو : :اًَهُدَحَأ

 ىلع را ی وق ف لیلا نع ل ااو ةالّسصلا | ِهْيَلَع هنأل باَّيِإَو

 مكانحلا هاور [ ةَلِجاَرلاَو ُداَّرلا ] :لاق ًاليبَس هيل َعاَطَْسا نم تيا يح سائلا

 ْمَل ٌةَريِسَعَو ْلْهَأ هدي هَل نك ْمَل نإ :ليق قو ,2' نيحيشلا طرش ىلع هححصو

 يف هصن وهو ط رسا سالو هرس تح ندا یاو قرط

 .عوحرلل ةلحارلا ط ريشا يث راج فالخلاو ء«ةشحولا نم ةبرغلا يف امل ىالمإلا

 وأ لهأ فنصملا لاق ولو «براقأل :ةريشعلاو «هتقفن همزلت نم لك وه :ٌلْهَألاو

 يِفَي ام مْوَي لك بسكب ناک ْوَلَق لوا ناك ةضورلا يف لعف امك (وأ)ب ةريشع
 .ضراعل بسكلا نع عطقتب دق هنأل حلا فلكي مل لير ةرفسَو هدازب
 َوُهَو رق ْنِإَو ءةقشملا هيف مظعت رفسلاو بسكلا نيب عمججلاف عطقني ال نأ ريدقتبو
 يف روكذلا بسكلا ىلع هتردقو ةفشملا ءافتنال فلك ماي اف موب يف بِكَ

 . رظن هيف «رفسلاب قحلي له رضحل ا

 ناَمَلَحْرم َةّكَم َنِئَبَو ُهَنْبَي ْنَمِل ةراحإ وأ اكلم يأ ةَلِحاَرلا ُدوُجُو :يناثلا

 بكري ام لك انه ةلحارلاو ءال مأ يشملا ىلع ردق ءاوسو بيرق فلاسلا ثيدحلل

 .يهذلا هقف هقفاوو هاحرخ مو نوخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 سابع نبا َلاَق :اولوقت الو «ينع اوُظَمْحا :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو @
 فصلا يف ةيش يبأ نبا هاور .[ ٌجَح هيلع قا من هلأ هب حح دبع اني ]

 . حيحص هداتسإو )١18105( ثيدحلا :ديعلاو يبصلا ف باب :جحلا باتك

 ثييدحلا :كسانملا باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور ثيدحلاو .4۷ / نارمع لآ )٠١5(
 .يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحيص ثيدح :لاقو ؛(5/1117)

 . ملسم طرش ىلع :لاقو )٦۱٤(« ثيدحلا :رحآ دنسب هاورو



 هاو : جحلا باتك

 ُهَقِحَل نإف ؛هرحنو نوذرب نم ةلومحلا اهانعم فو ىشنأ و أ ناك ًاركذ لبإلا نم

 ّقّشلا يف ُسِلْجَي كيِرَش طرتشاَو «لِمْحَم ُدوُجُو طرتشا ةديدش ٌةَقْشَم ِةَلِجاَرلاِب

 A يقرر يللا لكل SEE LE ترك لالا لوك حالا

 نبا حرص هبو : :تلق "7 ةسينكلا هقح يف متعا لمعلا بوكر هيلع هيلع قش ول هنأ

 ؛يشملاو بوكرلا نيب يذلا ررضلل 57 ارض نوكي نأ ةقشملا طباضو کک

 هيلإ جاتحي امنأ رهاظلاو «ءيش هلداعي ال قش بوكر رذعتل كيرش دوجو ربتعا اغإ

 ل ا
 هيف لوقلا ارقلطأو «لمحما ربتعي ةأرملا قح يف نأ نييقارعلا نم هريغو يلماحلا ركذو

 .اهاحب قّيلأو امل رتسأ هنأل

 لما ماع

 مدعل جحا مرلي يلثَمْلا ىَلَع يوق َوْهَو ءِنيمَلَحْرم نود اهو نيب نمو

 وبحلا يشملاب جرخو ءررضلا دوجول فلس اميف يأ أ ِكيِعَبلاَكَف فْعَص نإف ءررضلا

 .حصألا ىلع نكمأ نإو همزلي ال هنإف

 يضر ولو ًالجؤمو ًالاح يأ هيَ ْنَع نْياضاف ٍةَلِحاَرلاَو ٍداَزلا نوک ُطَرَتْسُيَو

oهل ومتس 1و عل  AAصلو  E 

 ؛هباَيإَو باه َةَدُم ْمُهََقفتِهْيَلَع ْنَمِةَنْوُمَو ءيمدآلا نيدو هللا نيد نيب قرف ال هنأ

 هيل جاَمحَي ٍدبَعَو ِهِيكْسَم نع ًالضاف هنو ُطاَريشا ُحّصألاَو ءارعبضي اليك
 هعم ناك ول اذه ىلعو «ةرافكلا يف هيلع نايقبي امك هبصنمل وأ هتنامزل يأ ,ويَمْدَخل

 َةَحّمَرُم ةأرملا تناك ولو ءامهرابتعا همالك رهاظو «نكم امهيلإ هفرص ديري دقن

 :يناثلاو ءاهوحنو ةسردم يف اب نكس صخشلا ناك وأ ةةيجولا عاطقنا لامتحال

 ٌدَحاَو اذهو ةلحارلاو دازلاب ربخلا يف ةرّسسفُم ةعاطتسالا نأل ؛ناعابي لب ؛طرتشي ال

 جحلاو «هيلإ لودعم لدب هل ةرافكلا يف قتعلا نأ ةرافكلاو جحلا نيب قرفلاو ءاَّمُهَل

 رادلا تناك اذإ اميف كلذف لّوألاب انلق نإف ألا يف هصن نع ىكح ام اذهو «هفالخب

 .دربلاو رحلا عفدي رتس اهيلع لمحملا بناوح يف ةعفترم داوعأ :ةسينكلا 8 ٠١(



 ّحَحْلا باني هاب

 رادلا ضعب عيب نكمأ اذإ ام | لغم دبع دبعلاو هلثمىنكس تناكو «هتجاحل ةقرغتسم

 توافتلا ىفول امهدبأ ولو «هلث ناقيلي ال نيسيفن اناك وأ ّيَحْلا ٍةلؤُمِب همن ىفَوَو

 دازلا ىلإ يأ ءاًمِهْيَلإ هتراجت لام فرص ُهُمَرْلَي هنو «كلذ همزلي هنإف جحلا ةنومب

 مداضخلاو نكسملا فلاخيو «نيّدلا يف هفرص فلك امك ؛هتراحج تلطب نإو «ةلحارلاو

 قحتلي الفل ؛ال :يناشلاو «هريح ددجتي هيف نحن امو لاحلا يف امهيلإ جاتحي هنإف

 . بسك هل نكي م اذإ اميف رهاظ وهو ؛نيكاسملاب

 ناكم لك يف نمألاو «ليبّسلا ةَعاطِتْسا يِفنَي ُهَفْرحح ّنأل ,قيِرّطلا ْنْمَأ :ثلالا

 جيتحا نإ ةداعلا تقو هعم جرخت ةقفر طارتشا نم دب الو «هب قيلي ام بسح ىلع

 يذلا وهو يأ ءاَيِدَصَر وأ ؛اَوُدَع ْوَأ ؛اعْبَس ِهِلاَم وأ هِسْفَن ىَلَع فاح ْوَلَف ءاهيلإ
 ررضلا لوصحلا ُجَحْلا بج ْمَل هاوس َقيِرَط الو ءارفاكوأ ناك ًاملسم سانلا بقري

 بوكر ْبوُجُو :ٌرهْظَأْلاَو ءاضيأ بوجو الف ريسي ءيشب ىضري ُييِدَّصّرلا ناك ولو

 اسايق بجي مل نارمألا ىوتسا وأ كالحلا بلغ نإف يأ ُةَمالَسلا َتَبَلَع نإ رخَبلا

 مومعل اقلطم بجي :ثلاشلاو ءرطخلل ًاقلطم بجي ال :يناثلاو ؛نيلاحلا يف ربلا ىلع

 عنتما ول ؛ْمَعَل ءاعطق همزليف ناك نإف ؛رخآ قيرط ربلا يف نكي مل اذإ هلك اذه «ةلدألا

 لب ؛رحبلا بوكر بجي ال هنأب يروجلا مزجف شطع وأ بدجك ضراعل ربلا كولس

 ضراعلا لاوز رظتني

 أل «حصألا ىلع رحبلا مكح يف 2 '"؟”نوحيجك ةميظعلا راهنألا تسيل :ٌّعْرف
 . مظعي ال اهيف رطخلاو لوطي ال اهيف َماَنُمْلا

 .رفس ّلكل ةبوكر ٌمّرُح جاو َمَلَتْعا دق ناك وأ اقّرغم رحبلا ناك ول عرف

 تناكن قحب ةذوخأم قيرطلا بهأ نم اهنأل ةَقَرْدَبْلا ٌةَرْجَأ ُهُمَرْلَي هنو

 .هيف سطغي وأ هقوف ام لمح ىلع ةردقلا هيفو «ءيش لك نم عساولا ؛حوحملا نم )8 ٠١8

 هللا نذإب ةيجنملا بابسألا ذاختا نكميو ؛هنم كالملا رذحيو



 تي

 هبشأف ملظلا عفدل نارسح هنأل ال :يناثلاو للا ةرحأب ديقتي نأ يغبتيو «ةلحارلاك

 هدروأ ام وهو :لاق «ةعفرلا نبا هلقن امك صرصنملا وه اذهو «ملاظلا ىلإ ميلستلا

 هلوقو «تبرعأ ةيسراف ةرافخلا :ةلمهمو ةمجعم لاذب ةقرذبلاو ءيضاقلاو نويقارعلا

 .برصأ وهو حصألاب ربعف ةضورلا يف هيف فلاح (رَهْظَالاو)

 وهو لمْ نم اهم ُهَلْمَح ٍداَُْمْلا عِضاَوَمْلا يف دارلاو ءاَمْلا ُدوُجُو طرشي
 ٍةُباَدلا فلَعَو ةنوملا تمظع الإو يأ َناَكَمْلاَو َناَمّرلا َكِلَذ يف هب قئاللا ُرْدَقْلا

 ابتعا يغينيو «رظن كلذ ياو ؛هترثكل هلمح ين ًاضيأ مظعت ةنوملا نأل لحم ّلُك يف
 .ءاملاك هيف ةداعلا

 وأ "هريغ وأ بسب امإ يأ ٌةَرْحَم ْوَأ جوز اَهَعَم جرحي نأ ٍةَأرَمْلا يفر

 اهتلامتسا فوخل ةلفاق يف تناك نإو ؛مارح اهدحو اهرفس نأل تاق رسب

 اذإ نهتألف تاقثلا ةوسنلا امأو مَرْحَمْلا و أ جوزلا رابتعا حيحصلا قو ءاهتعيدخو

 امأ «ضرفلا جح يف اذهو تاقثلا ةوسنلا ريغ فالخب نهنع عامطألا عطقنا نرثك

 لب «صوصنلا حصألا يب صلخلا ءاسنلا عم رافسألا رئاس ىلإ جورخلا اه سيلف لفنلا
 عم لإ ةعوطتم جحمت ال اهنأ :انباحصأ ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا يق تيأر

 ؛بوحولل طرش وسه ةوسنلا طازاشا نم خيشلا هب مزج امو ءهظفل اذه ٍمَرْخَم يذ

 مولا للاب نموت ٍةأرمال لج ال ] ك يبا لاق :لاق ؛هنْفَظ ةريره يبأ ثيدحل © )+٠١(
 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ مرح اَهْعَم سيل لَو مري ةي رِاست نأ رجآلا
 . 0 )٠۸۸ ثيدحلا ؟ ةالصلا رصف مك يف باب :ةالصلا ريصقت باتك

 ماي هنا ةرمْلا راست ال ] :لاق ب بلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعر ©
 . )٠١85( ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هاور . .[ ٍمّرْحَم يِذ عم الإ

 آل :لوقُي بط يي يللا تنس :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ©

 اقف [مّرْحَم يف عم أة را واسال مرح وذ اهو اإ و ةرماب ٌلُجَر نولي

 اَذَك ةرزغ يف تبا ينإو ةحاَح تجرح يتأرنا نإ ول | َلوُسَر اي :لاقف ؛لحر

 :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ كارما َعَم جْحف قِلطلا ] :لاق ؟ اَذَكَو
 . (15141/475) ثيدحلا :مرحت عم ةأرملا رفس باب



 ّحَحْلا باك ه۷

 يدرواملا هلاق امك ةقثلا ةأرملا عم مالسإلا ةجح ءادأل جرخت نأ اهل زوجيف زارجلا امأ

 مالك رهاظو مرْخَّمْلاِب رظنلا يف ُهرقحلا مهنأل «دبعلاب ءافتكالا يغبنيو «هريغو

 ءاهب ةناللث عامتجاب ءاضتك الا رهظيو اهريغ ةوسن ثالث طارتشا.يضتقي فنصلا

 هريغو مرحلا يق طرش كلذ لهو «ةقثب تسيل ةيبصلا نأل ؛نهغولب طارتش رشا يضتقيو

 .رظن هيف ؟ال مأ اهعم جرخي نم

 عامطألا | عاطقنا نم مدقت امل َنهاَدحإل مَرحَم ُدوُجُو طرشي آل هنآ :حّصألاَو

 اذه دنع جوزلاو «هب ٌنعتسيف رمأ نهبوني دق هنأل ؛طرتشي :يناثلاو «نهترشک دنع نهنع

 مرْحَمْلا هرجا اًهُمَرَْي ُهَنَأَو «يعفارلاو فدصملا مالك همهوي ام فالخب مرح اك لئاقلا

 جوزلا ةرحجأو ؛عنملا :يناقلاو ؛موزللاب ىلوأو قرذبل | ةرحأك ءاهب الإ جرحي ْمَل اَذِإ

 .رظن ةوسنلا ةرحأ فو «ريغصلا يواحلا داريإ حيرص وهو «مرحلا ةرحأب اهقاحلإ رهظي

 دح يف يعفارلا هركذ ؛هيلع ربحي ال ؛ةرجألاب جورخلا نم ٌمَرْحَمْلا عنتما ول :ٌعْرَ
 . انزلا

 وأ لاحرلا نم مرح هل ناك اذإ ال ! جحلا همزلي ال لكشملا ىشنخل

 اط روج ال ناف نام سا أ الو عم نحر

 مل نإف يأ قَديِدَش ٍةقَشَم الب ءلمحما وأ يأ ِِةَلِحاَرلا ىَلَع تسي نأ :ٌعباَرلا
 ضرف ارس ةرشابملا ةعاطتسا هل سيلف ةديدش ةقشع نكلو تبني ناكوأ ًالصأ تبني

 ةلحارلاو دازلا عم يأ ءادِئاَق َدَجَو نإ جَحْلا ىَمْعَألاىَلَعَو ©" ”هريغوأ ضرمل كلذ

 ام هيف يتأيف يأ ةَأرَمْلا قََح يف مّرْحّمْلاك ءدئاقلا يأ ٌوُهَو لشيح هتعاطتسال

 . فلس

 َلَرْسَر اي :تلاق ؛معثخ نم ةأرما نأ ؛لضفلا نع ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل )٠١77(

 ر aR و م كر مقام د١ الا ا م كس" ول 01 ر

 ىلع يونْسَي نأ ٌعيِطتْسَي ال َوُهَو ّجَحلا يف هللا ةضيرف هيلع ٌريبك خيش يبأ نإ ؛هللا
 جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[هْلَع يجف ] لو يبا لاف ؟هريِعَب رهظ

 . (1775/4 .ءل) ثيدحلا :زجاعلا نع جحلا باب



 ۷۷ ّجَحْلا باك

 توبثلا هنكمأو ًانيعُم دجو اذإ نيلجرلاو نيديلا ع وطقم ىلع ًاضيأ بحي عر
 ٠ .ةقشم الب ةلحارلا ىلع

 أل ْنِكَل .هب فيلكتلا مايقل جحلا بوحو يف رْيَعك ِهَفَسِب ِهْيَلَع ُروُجْحَمْلاَو
 قيرطلا يف هيلع قفنيل يأ ُيِلَوْلا ُهَعَم جرحي لب ,هرذبي الئل هِيَ ُلاَمْلا عقدي

 قحتلي نأ رهظيو «هماقم همايقل هَل اصخّش بصي ْوَأ هيلع ًامارق نوكيو فورعملاب

aT 

 «هثادأل ريسلا نم هنكمتل تقولا ةعس وهو هينا اطر عظيما ليها يع

 يعفارلا ىلع ركنأف حالصلا نبا امأو «هيلع يعفارلا هكردتساو يلازغلا هلمهأ دقو

 مالك معن «ةضورلا يق هيلع هدرو بوجولل ال بوحولا رارقتسال طرش هنإ :لاقو
 .©'"9حالصلا نبا هلاق امل قفاوم يدرواملا

 يأ يح ِهَبّمِذ يِفَو تام نمف وِرْيغِب هليصخت ٌةَعاطِتْسا :يناثلا ٌعْونلا ©

 ةأرما نأل هكر ت نم ُهَنَع جاَجْحإلا ّبَجَو قرمعلا اذكو اهريغو مالسإلا ةجح

 [اًهْنَع يح ] :لاق ؟اًهنع جحأفأ طق جحت ملو تتم يّ نإ هللا ٌلوُسَر اي :تلاق

 هنأ ىلإ ةراشإ هيف هكر نم هلوقو ءرذنلا يف هلثم يراحخبلا قو e هاور

 لبقو بوحولا دعب تام ولو «لاملا تيب ىلع الو ثراولا ىلع بجي ال اهمدع دنع

 عملا قو نور دعب هناا ويوم
 ع وم ا نك :سرعب كرار كفرا هن كلك عمو

 ىلإ هب لصي هنأب ءرملل فورعم وهو «هيف لخدي لعفلا نإف ؛تقولا ةعس امأ مدعلا

 .هلعفب مايقلا نيح مكحلا ءادأ

 E لا رق رتب يحلل دج لال هيلا مرو يل ادع رت يدق نو

 :لاَقف :لاق ؟ تقام اهو اةيراَحب يأ ىلع تْقَدَصَت ينإ :ْتَلاَقَف ؛ةأرما ها ذ اذ

 وم اهيل ناك هن | للا لوُسَر اي تلق ت ا كح هدر حرت

 ؟اَهْنع حاف طق حح مل اهنإ :تلاق [ اَهْنَع ييوصف ] :لاق ؟ اهنَع ُموُصأَنأ ؛ِرْهَش
 .(27١145/1١١)ثيدحلا :مايصلا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور .[ اًهْنَع يح :َلاَق



 ّجَحْلا بانك نحو

 هيف ؟ ال مأ هتكرت نم جرح له جحلا هيلع بجو دقو دترملا تام ول :ّعّرف

 .هنع هعوقو ةلاحتسال رهاظلا وهو عنملاب ةعفرلا نبا هب مزجو ينايورلل نالامتحا

 ْنَم ةَرْجَأ َدَجَو نإ ءآلامو ًالاح يأ ءهيسفَنب جَحْلا نع ُرِجاَعْلا بوْضْعَمْلاَو

 نوكت امك ةعاطتسالا نأل ؛هريغب ذعنيح عيطتسم هنأل ُهَمرَل للا ٍةرْجأب ُهْنَع ّجُحَي

 نالف ؛ءانبلا نسحب ال نمل لاقي اذهو ءلاجرلا ةعاطو لاومألا لذبب نوكت سفنلاب

 عيطتسم هنأ قدص اذإ هنأو كلذ يف هلذيي ام ىلع ارداق ناك اذإ هراد ءانب عيطتسي

 معثح نم ٌةأرْما نأ سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفف ًاضيأو ةيآلل هيلع بجو
 عبط ال اريك اعيش يب أ تكرذأ َّلَجَو رع هللا ةضيرف نإ هللا لوس ر اي :تلاق

 قفتم عاَدَوْلا ةِّجَح يف كلذو [ ْمَمَن ] :لاق ؟ُهنَع جاف ةَِحاَرلا ىَلَع تشي نأ
0 

5 
 ل ك ا

 زوج ال رصقلا ةفاسم نود اهو هني وأ ةكمب ناك اذإ بوضعملا ىنثتسُي : عرف

 .يلوتملا هلاق هيلع رثكت ال ةقشملا نأل ؛ةبانتسالا

 حح ْنَميِف ةَروُكْذَمْلا ي َتاَجاَحْلا نع َةَلِضاَف «ةرجألا نعي , ءاهنوك طَرَتْشُيَو

 هنكمي هلهأ قرافي مل اذإ هنأل ءاباّيإَو ًاباَهذ لالا َةَقَفَت طرشي ال نك ءهيسفنب

 فالح الو «يجيندنبلا نع ةعفرلا نبا هاكح امك مهتقفنك هتقفنو مهتقفن ليصحت
 فنصملا رّبع ولو «راجفتسالا ب مهتوسكو مهتقفن نع ًالضاف نوكي نأ طرتشي هنأ
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 مل ةَرجألل الام يبت وأ ُهُدَلَو ءىطعأ يأ َلَذَي ولو «لمشأ ناكل ةقفتلا لدب ةنؤملاب

 ٍتَءاَحْف وو هلا لوُسَر فيوز لقا ناك) :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل )٠١5(
 ةو فرعي لو يبا لو هيل ظنت اهب طنب لفل لمح مَع نم ةأر
 جحا يِف وداع ىَلَع هللا ةضير لإ وها َلوُسَر اي :تلاقف ؛رحآلا قلا ىلإ لضفلا

 يف كلو [ ْمَعَن ] :َلاَق ؟ هع حام ؛ةلجارلا ىلع تشب آل یک ایش يبأ "تكرذأ
 ثيدحلا :هلضفو جحلا باب :جحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(عاَدَوْلا ِةجَح

 . )١7714/4037( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )١5١5(.



2٩۹ 

 ريغ يف فالخلاو ؛ةعاطتسالا لوصحل بجي :يناثلاو ءةنملل «ٌمّصألا يف ُهلوُبُق بجي

 . نايبلا يف هلاق بجي آل نأب ىَلْوَأَو هتعاطب جحلا بوجو ىلع برم ِدَلولا

 . مامإلا لامتحا نم ّحّصألا ىَلَع هسكَعك نبال َلاَمْلا بألا ٌلذب :ٌعْرَف

 دلو عيطملل ناكو بوضعملا عاطملا نع جحلل ًاناسنإ ٌعيطملا ٌرجأتسا ول :ٌعْرَ

 .بذهملا حرش يف هيلع هَرقأو يلوتملا هححص امك هنم هنكمتل ّجحلا ٌعاطملا ةَ

 ني ٌحصألا ىلع بنجي الف ًايشام ناك إف ءًابكار ٌدلولا ناك اذإ اذهو «ةعاطتسالا

 لاؤسملا وأ بسكلا ىلع ليوعتلا مكحو «هيلع قشي هدلو يشم أل «ةضورلا دئاوز

 ٌحّصَألا يف يبنْجَألا اكو ,ريغصلا يواحلا بحاص هب باجأ امك يشملا مكح

 هسفنك هسفنف هنم ةعضب دلولا نأل ؛بجي ال :يناثلاو «دلولاك ةعاطتسالا لوصحل

 . هريغ فالخغ

 . حصألا يف بألا اذكو ؛يببحألاك خألا :ٌعْرَف

 الو جحي مل يذلا وهو 2" ”ةَروُرَص نوكي ال نأ عيطملا يف طرشي :ٌعْرَف

 ناكمإ ةدم ةعاطلا ىلع عيطملا ءاقبو :لافقلا داز «هقدصب ًاقوثوم نوكي نأو ءابوضعم

 . بوحو الف هلبق عجر ولف ؛جحلا

 ةباحإلاب قو اذإ حَصألاىلَع ُساَصِتْلإلا ُهَمَِل ةَعاَطلا رْثأ بألا َمّسَوَن اذإ :ٌعْرَ

 .ةعاطتسالا لوصحل

 8 كاسه سم( مص ماس ما مساع يب ماشا سا ساق اساس سامع ر ا رشا وا

 :رظني .جحي مل :ءاروراصو ؛يرورصو ؛روراصو ؛ةروراصو ؛ةرارصو ءرورص لحجر )٠١50(
 ملا ع هكر. مرن هاك ف هيعمل 5 . هل 8
 ُنِيرلاَو فيصلا رهف ؛بوُضْعَمْلا اّمأ . (ررص) ةدام :يدابآزوريفلل طيحلا سوماقلا

 .هيسفن رمأ ىلع ىرقي الف هَل صان ال هنأ وأ

 . هيلع اهطحخو فنصملا ىلع تيرق ةخسن ىلع ةلباقم غلب :(۳) ةخسن شماه يف (#)



 تِيفاَرَحْلا باب :جحْلا باك ه

 تيِقاَوْلا باب

 اًهَناَكَمَو 5 ةدابعلا ن اَنُهَو حلا : عل ةانعمو تاقیم عمج :ُتِيِقاَوَمْلا

 نم ءاهمايأب يأ لال ٌرْسَعَو ٍةَدْعَقْلا وذو لاوش :جَحْلا مارخإ ْتَقَو

 نم ةع اجو «#ٌتاَمولْعُم 99 ٌرُهْسَأ جلا : ىلاعت هلوق سابع نبا ا هب رسف اذك تحل

 رهشأ ىلإ جاتحي ال هلعف ّنأل هب مارحإلا تقو ٌُدارملاو ' *”ةباحصلا
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 ال ديدحلا رهو :امهرهظأ نالوقف «هئانثأ يف هسفن نع جاحلا تام اذإ :ٌعْرف
 :ليقف ؛مارحإلا تقو تاوف دعب تام ول اذهىلعف .معن :ميدقلاو «هيلع ءانبلا زوجي

 ءاشنإ نم عنمي امثإو «لامعألا ةيقبب ينأيو جمب مرحي :حصألاو «ةرمعب بئانلا مرحي
 .قباس ىلع ىنبي اذهو هأدتبا اذإ جحلا رهشأ دعب مارحإلا

 مارحإلا هيف حصي ال رحنلا مويو ؛مايألا عبتت يلايللا نأل ءةْجَو رحنا ةي يفو
 هب ٌمَرْخَأ ْوَلَق فاش وهو مارحإلا تقو هلك ةجحلا اذ نأ :لوق يثو «هتليل كلذكت

 ًءاوس يأ «حيجأملا ىَلَع :مالسإلا ةرمع نع ةبرج يأ ةَرْمُع َدَقعلا هَ ريع يف
 هب مرحأ ام تقولا لبقي ل اذإف «قلعتلا ديدش مارحإلا نأل ًالهاج وأ املاع ناک

 نوكي الو ةرمع لمعب للحتي لب ؛ةرمع دقعني ال :يناثلاو «هلبقي ام ىلإ فرصنا

 سيل نينمزلا نم دسحاو لك نأل جحا هتاف ول امك «مالسإلا ةرمع نع ايرج كلذ
 . هيف قرطلا حصأ هنإف ءرهظألاىلع هباوص (حيجصلاىلَع) هلوقو «جحلل ًانقو

 يف هنأل ءاجح همارحإ دقعني الف ؛هرهشأ ريغ يف جحي مث ةرمعب مرحأ ول :ٌعْرَف

 . ۱۹۷ / ةرقبلا ® حلا:

 يذ نم رشعو ؛ةَدْعَقلا وذو ؛ُلاَرَش نُور :هلرق ؛دیناسأب سابع نبا نع يور @
 ل هدب

 يف يناربطلا ها لرد .(ةَرْمُعْلِل روهشلا راسو حْ ةتاحبس هل أ نهلعجي ؛ ؛ةّجِحْلا

 .(5845و ؟45) ى صنلا :نايبلا عماج



 ۸1 ٍتققاََمْلا باب :جَحْلا باك

 وبأ يضاقلا هركذ «ةرمعلا ىلع لحدت ال ةرمعلا نگل «ةرمع الو هش ريغ

 .لالُح صخش يف ذئنيح باتكلا ةلأسم ٌةروُصُف بيطلا

 روهشم وه امك ةفلتخع تاقوأ يف هدورول َِرْمعْل مارْخِإل تفر سلا ٌعبِمَجَو
 ؛تيبملاو «يمرلاب هلاغتشال هترمع دقعنت ال يمرلل ىنمع.ميَقملا :معن «ثيداحألا يف

 يضاقلا هلقن امك عامجإ وهو دحاو ماع يف نيتجح عانتما ذحؤي هنمو هيلع صن

 . بيطلا وبأ

 ُةَّجُح ُلِدْمَن هيف ٌةَرُْع إف ] ناضمر يف اميس ال اهنم راثكإلا بحتسي عرف
 00 "نيخيسشلا طرش ىلع مكاحلا هححص امك [ مَالَّسسلاَو ٍةَالّصلا ٌلَضفأ يلع ُهَعَم

 يعفاشلا يربطلا نيدلا محب ةكمب ةاضقلا يضاق نع يكحي انخياشم ضعب تعم و

 رامتعالا نمز قرغتسا نإ :اهنلاث ؟ لضفأ امهيأ رامتعالاو فاوطلا يف هجوأ ةثالث

 ولو :لاق «هريغل اهتياكح َرأ مو «لضفأ رامتعالاف الإو لضفأ فاوطلاف فاوطلاب
 ُلَمَعلا مايا ْنِم ام ] :ملسلاَو الملا ِهْيَلَع هلوقل ةجحلا يذ رشع ناضمر دعب ركذ

 ناف ؛ّْجَحْلا ريشا يف الإ حح مرحي ال) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل )٠١4(

 باتک :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(يَحْلا ره يف حْ َمرْحُي نأ ْجَحْلا نس م

 يبهذلا هقفاوو ؛نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقر )۳٤/۱۹٤۲(« ثيدحلا :كسانملا

 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع :لاق

 يف ةر يهم ُمَح لعن اهنأ اهربخأو هلل ا ةّمْحَّرَو َمالّسلا ين اهر ]:هظفلو (© 0٠١45

 حيحص ثيدح :لاقو «(۱۷۷۹/١۷١)ٹیدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[َناَضْمَر

 دحاو ريغ هنُعض رماع ؛صيخلتلا يف يهذلا لاق .هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع
 .ةحيحصلا هدهاوشب حيحص ثيدحلاو :ُتْلُق .يراحبلا هب جتحي ملو ؛هاوق مهضعبو

 .[ ٌةَّجَح َناَمَمَر يف رع نف ؛هيف يريتغا ُناَضَمَر ناک اڏا ] :لاق ظفل نر @
 . (۱۷۸۲) ثيدحلا :حيحصلا يف يراعخبلا هارر

 يِيضْفَت ]وأ [ ةَ لغت هيف هرم إم ءيريتغاف ُناَضُمَر َءاَح اذإف ] :ظفل نر ©
 ةرمعلا لضق باب :جحلا باتك :حيحصلا ف ملسم امهاور .[يهم ٌةَمَح وأ ُةمَح

 .(1 7555/5795 ۲۲۱) ثيدحلا .ناض حر



 َتْيقاَوَمْلا باب :ّجَحْلا با هك

 . ًاتسح ناكل 2 “۲ هيف هيف ا نم هللا ىلإ يح ّنهيِف ٌحِلاّصلا

 رحآ يف فضصملا هركذ امك ديدحلا يف زوجي ال جحلا ىلع ةرمعلا لاحدإ عرف

 .يتأيس امك ةكم لوحد باب

 َةكَم سفن هريغو ًابقافا يأ ةْكَمِب ْنَم ّقَح يف ّجَحْلِل يِناَكَمْلا تاقيملاو

 لك :ليِقو کم نم کم لح ىح يتآلا ] سابع نبا ثيدح يف و هلوقل
 يف مرحأ مث ةكم ناينب قراف ولف «ةمرحلا يف ءاوس مرحلا ٌرئاسو ةكم نأل مرحلا
 يناثلا نود لوألا بولا ىلع ائيسم ناك فرقولا دعب الإ ةكم ىلإ عجرب مو مرحلا

 َبرْغَمْلاَو ؛ٌرْصِمَو ؛ماشلا َنِمَو ِةَقْيَلْحْلاوُذ ِةئيِدَمْلا نه هجوتُملا تاقيمف ةر اًمأَر

 نمو كرف زاججلا ٍدْجَنو ؛نّمِيْلا دجن ْنِمَو ملهي ملا ةماهب نيو ةفحُجْلا
 تقو ] هظفل اذهو نيحيحصلا يف كلذل سابع نبا ثيدحل قرع ُتاَذ قِرْشَمْلا

 نق جن ٍلْهَأَو ءةفححلا ماّنشلا ٍلْهَألَ ةفيلحلا اذ ةَئيِدَمْلا لال غل۱ لوس

 ثيدح نم يئاسنلا يفف قرع تاذو رصم امأو 2! 7[ ّمّلم نما لهَألَو لزانملا

 ةرم اهلصو دقو ك يعفاشلا اهجرخأ ةلسرم ةياور يفف برغم ا امأو «'' *””ةشئاع

 ٌّلَمَعْلا ماي نيام ] : ل الرس لاق :لاق اینم هلا يضر سابع نإ نع ۰ )٤

 ١ ج :دنسلا يف دمحأ مامإلا هاور .[ رمل األ لَم نم هل | ىلإ بأ نهي ٌحِلاَصلا
 .(5458)ثيدحلا :رشعلا موص يف باب :عوصلا باتك :نئسلا يف دواد 0

 يف لاق .بيرغ حسيحص نسح ثيدح :لاقو ؛(757) ثيدحلا :عماجلا يف يذمزلاو

 ٌدهاش هلو .حيحصلا لاجر هلاحرو ريبكلا ف يناربطلا هاور :۱۷ص ٤ج :دئاوزلا عمحج

 ل دوعسم نبأ ثيدح نم ًاضيأ

 ح١5 :جثيدحلا :ٌجَحْلِل ةَكَم لهأ لَهُم باب :جحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ٠١( ؛٠)

 .(15؟5) ثيدحلا :ماّشلا لها لَهُم باب : جملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )٠١45(

 اذ ٍةَِدَمْلا لهأل تقر ل هللا َلِوُسَر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا ٠١410

 . مللي ميلا لهألَو ؛!ق رع تاذ قار ٍلْهَأْلَو ؛ةَمْحُحْلا صير ماسلا ٍلْهَألَو ؛ِةمْيلُْلا

 بابو ؛! ؟ "ص ه ج :رصم لهأ تاقيم باب :كسانملا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور

 . ١٠٠ص ه ج :قارعلا لهأ تاقيم



 1 توما باب :جَحْلا باك

 يف كشلا عم نكل؛عادولا ةجح ماع تقو تيقاوملا هذه نأ دمحأ نع رحآ ثيدح يف

 وأ صنلاب تاقيم يه له قرع تاذ نأ يف فدصملاو يعفارلا لقن برطضاو عفرلا

 نم ارلهي نأ قرشملا لهأل لضفألاو ؛لصألا يف هتحضوأ امك هيض رمع داهتحاب
 , “٠ قعلا

Rieراع  
 زيجعتلا ح راش هرکذ هب رم ام ال ؛ورجأتسسُم تايم نم مرح ریجألا :ٌديبنت

 هرقأو دعبألا هئازإب امث اضيأ مرحي هنأ :ةدايزب يناروفلا نع ةيافكلا يف هاكحو

 .هيلص

 ورِخآ ْنِم ُروُجَيَو امرع يقابلا عطقيل هِتاَقِمْلا لوا نِ َمرْحُي نأ ٌلَضْفألاَو
 تاقيم ىلإ يهني آل ءرحبلا وأ ربلا يف يأ ءاقْيِرَط َكّلَس ْنَمَو ؛هيلع مسالا قدصل

 ريغ نم يراحبلا يف كلذ يف هيض َرَمُمِل ًاعابتا هتاذاَحُم نم َمَرْخَأ اتاقيم ىَذاَح ناف

 مرحب هنأ صال نيتاقيِم ْوَأ ,دهتحا تاذاحملا عضوم هيلع هبتشا نإف 2'' * ”راكنإ

 راظتنالا هل سيلر «هيذا يذلا هيلإ برقألا رهو ةكم نع يأ ءاَمِهدَعْبأ ةاذاَحُم نم
 مرحي ةفيلخلا اذ زواجي نأ ةنيدملا نم يتآلل سيل امك «برقألا ةاذاحم ىلإ لوصولا ىلإ

 ءاش نإو ءامهدعبأل يذامملا عضوملا نم مرحأ ءاش نإ ريختي نأ :يناثلاو ةقحجلا م

 «تاقيملل ًايذاحم مرحأ دقو هك رف هيلع صوصنم تاقيم ىلع رمي مل هنأل ؛امهبرقأل

 تيقاوملا نم ءيش ال هنأل كَم نِ نير ىلع َمَرحَأ هملع يف يأ احب مَ انإَو
 .مامإلا جيرخت نم اذهو ردقلا اذه نم ةفاسم لقأ

0 

 اهنكسي يلا ةيرقلا نعي ُهَنَكْسَم ُهتاَقيِمَف ؛تاقيِمْلاَو كَم نيب ةنكسَم ْنَمَو .

 )١١٤۸( ص ۲ ج :تيقاوملا يف باب :يعفاشلل مألا باتك ٠۳۸-۱۳۷.

 اي :اولاَقَح مع اوَنأ ؛ناَرْصِمْلا ناَذَه حيف اَ :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع )1١49(

 نإ انإو ءاَنِقيِرَط نع رر َرْهَو انرق دخن لهل دخ كي هللا َلوُسَر نإ يمول ريبأ
 هاور .(قرع تاد ْمُهَل ُدَحَف .ْمُكِقيِرَط نم اَهَوَذَح اوُرظناَف :لاق .اْيَلَع قس ارق اترا

 1 . )١571( ثيدحلا :قارعلا لهأل قرع تاذ باب :حيحصلا يف يراحبلا



 تيقاوَمْلا ُباَب :يَحْلا بانك هم

 ركذ دعب فلاسلا ثيدحلا يف ٌمالَّملاَو ةآلّصلا ِهْيَلَع هلوقل يودبلا اهزني يلا ةلحلا
 41 ل ا ين a تيتاولا

 فلكي الو يأ أ ُةُعِضْوَم ُهَئاَفيِمَف ُةَداَرأ مث اکشن ٍديِرُم َرْيَغ اتاقيم علب َنَمَو

 ْرُجَن ْمَل اديرُم ُهَعَلَب نإ ماتا ردك يه عا ؛دوعلا

 هزواح اذإ اًمأف مرحلا ةهج ىلإ ةزواحا انه دارملاو «ع امج إلاب مارح ريغب رغب ُهتْرواَجُم

 هركذ ؛زوجي هنإف ؛دعبأ وأ هدلب تاقيم لثم نم مرحأو هراسي وأ هني ةهج ىلإ
 «هتفاسم لثم رخآ تاقيم نم اذكو يأ هن مرحي دوعا ُهَمِرَل َلَعَف نوف «يدروال

 اذإ دوعلا بوجو مدع مهوي فنصملا مالك و «هيلع مد الف داع اذإو «مامإلا هب

 نأل ءًاضيأ كلذك سيلو «هيلإ مارحإلا ريحأت بوحجوو كلذك سيلو ؛مرحأ
 ىلإ دوعي مث مرحي ا ا ل

 قيرطلا ناك وأ تقوا قاض اذإ 0 امر ةفاسملا عطق مو دوصقملا قار اا

 نع عاطقنالا فاح ول اذكو امد قيريو ررضلا فوخل همزلي ال هنإف يأ ءافوخُم
 هل سابع نبا لوقل مد ُهَمرل دعي مَ ْنِإَف ءهانلق امل قاش ضرم هب ناك و أ ةقفرلا

3 : 

 0 * كلام هاور [ امد َقِرْْيْلَف کرت وأ ايش هكشن نم يسن ْنَم]

 ال ةرمعلا نأل ؛مرحأ ٍتقو يأ يف ّمَدلا همزل ةرمعلاب ةزواحنا دعب مرحأ ول :ٌعّرف
 ءالف ةيناثلا سلا نم جح نإو «كلذكف هيتس يف ناك نإف ؛جحلاب وأ ءاهنثو تقي

 مل نإو .يوغبلاو يضاقلا هلاق ؛ىرحأ ٍةلباَ ٍةَْس جحل حلصي ال ةسلا تاو نأل

 ال كسلا ناصقنل بحيامنإ مدلا نأل «يدرواملا هلاق «ع يش هعزلي مل ٌكاصأ 0

 ف

 ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هارر :تيقاوملا ف فلاسلا سابع نبا ثيدح نم(0٠5١٠)

g0۲)١١ ثيذدحلا :ةرمعلا | تيفا اب : ال :  (org 1o4)كتب ةرمعلاو جل تيقاوم باب :حيحصل ميو  
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 :ًاعيش هكُسن نم يسن نم لعق ام باب :جحلا باتك :ًاطوملا ين كلام مامإلا هاور )٠١١(
 , هتم (۲ ۶١7 هبدجلا



 ٥ تقرا باب علا باك

 عطقل ملا طقس كسب هيس لبق اع نإ ُهنأ ٌمَصَألاَف داع مث َمَرْخَأ إو

 الو ؛صقان مارحإب هيدا ألق لَو هدعب كسانملا ءادأو امر ت

 دنع بهذملا رهاظ ره ليصفتلا اذهو ةن وأ انكر ُكلُسَتلا كلذ نركي نأ نيب قرف

 مارحإلا ءاشنإب ةءاسإلا ُدَكَأَت طوقسلا مدع هجو :نالوق وأ ناهجو :ليقو «نيرثكألا

 هانررق امك حيحصلا لدب بهذم اب ريبعتلا فنصملل يغبني ناكو .هعضوم ريغ نم

 . ةضورلا يب لعف امكو

 وهو «دوعلاب طقس نكلو بجو مدلا نأ يضتقي همالك رهاظ :ُلَّرألا :ناَهْينَت
 لاق امك ؛روهمجلا :يناثلاو «دوعلا تاوفب الإ بجمال هنأ :ححصو ؛يواجلا يف هجو

 :نيهجو ةياكح دعب نايبلا يفو ءدرعلاب ةءاسإلا لاوزل اوضرعتي مل :بذهملا حرش يف

 نوكت نأب كلذ يلماحم ا ديقو «ينايورلا مزج هبو ءائيسم نوكي ال هنأ رهاظلا نأ

 .دوعلا ةيئب ةزواجلا

 ,تاَقيِمْلا َنِم :لْؤَق يِفَو ألمع رثكأ هنأل ,هِلْهَأ ِةَريَوُد ْنِم َمرْخُي نأ ُلَصْفَألاَو
 ا ا 3 .١ ر ر ت ملم جرت 5 0
 تاقيملا :تسلق . ”عامجإلاب ةنِم عادلا ِةَجَح يف ّمَرْحأ هنإف 3 هب يسأتلل

 قلطأ لب :لاق امك وهو «ملْعَأ هلل او ةَحيِحّصلا ْثيِداَحَألِل ٌقِفاَوُملا َرْهَو ءُرّهظَ elih gr 3 7 ا لعل مّ

 .تاقيملا ىلع مارحإلا ميدقت ىلع ةهاركلا ةعامج

 ةالّصلا ِهَِلَع هلوقل جَحْلا تاق مرحلا جراح َرْه ْنَمِل ِةَرْمُعْلا تايم
 مّرَحْلاِب ْنَمَو ةرمعلاو جحلا دارأ نم «فلاسلا هيَ سابع نبا ثيدح يف ٌمالَّسلاَو

 ءاش ةهج يأ نم يأ ٍةَوْطَحب ْوَلَو ْلِحْلا ىَنذَأ ىلإ ٌجوُرخْلا ُهمَرْلَي «هريغو ًايكم يأ

 ولف [57*2٠ ميهنتلا َنِم ةَشِئاَع َرمْعَأ] مسلو ةلّصلا ِْيَلَع هنأل مرحلا تاهج نم

 يف ملسم هاور .قَمْيلُسْلا يذ نم عادلا ِةَجَح يف ْمَرحَأ يي ئبللا نأ ؛هظ رباج نع ٠٠
 . )۱۲١۸/۱٤۷( ثيدحلا :حيحصلا يف :ليوط ثيدح

 اَماحأ اهم تعب يي يبنلا نو ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع +0٠6

 :لمرلا ىلع جححلا باب :حيحصلا ف يراخبلا هاور .(ميعنتلا َنِم اَهرَمْعأَف ؛نَمْحرلاَدْبع

<< 



 َتِئِقاَوَمْلا ُباَب :ٌجَحْلا بايك ۸1

 ْوَلَو) هلوق مهوي دقو .تقولا قيضل ءاهناكم نم ترمتعال ابجاو جورخلا نكي مل

 .كلذك سيلف يفكي ام لقأ اهنأ (ةَوْطحب

 ابيلغت حصألا ىلع ةكَم نِي ٌمارحإلا افك َناَرِقلا َةْكَمِب ْنَم َدارأ اذإ :ٌغُرَ

 .جحلل

 دقعنا دق هَماَرَحِإ نأ رهظألا يف ةتأزجأ ؛ِةَرْمُعْلا لاَعفَأِب ىتأَو ءْجْرْخَي مل نف

 ال :يناثلاو ,تاقيملا نم مارحإلا هكزتل د هّيَلَعَو ,ةبحاولا لاعفألاب هدعب ىتأو
 «جاحلا يف امك مرحلاو لحلا نيب عمجلا هيف طرتشيف «نيكسنلا دحأ ةرمعلا نأل «هيزجب

 يف ًاحيحرت ركذي ملو ءامههبشأ اذه نأ نيلوقلا نيذه ىلع صن دْعَب مالا يف تيأرو
 يف يناروفلا امهاكحو ؛همارحإ داقعنا ىلع ناقفتم نالوقلاو ُهَل هتف هريغ ةلأسملا

 لوم وهو هداقعنا

 ىَلَع ُمّدلا طَقَسءيعسلاو فاوطلا لبقو يأ ءهماَرخإ َدْعَب ّلِحْلا ىَلِإ جّرخ ْوَلَق

 فزواجي مث كسنلا دصق ىلع تاقيملا ىلإ يهتني يذلا وه ءيسملا نأل يبَهْذَمْلا

 هجييرخت : يناثلا قيرطلاو «تاقيملا لبق مرحأ نم هيبش وه لب ءانه دجوي مل ىنعملا اذه

 هجورخ وه بحاولا لوألا ىلعف ءامرحم هيلإ تاقيملا زواج نم دوع يف فالخلا ىلع
 هعرمجب يف يلماحملا صن لب «هدعب وأ مارحإلا ءادتبا يف امأ ءلامعإلا لبق لحلا ىلإ

 ال انلوق ىلعو .بيرغ وهو ؛جورخلا لبق هلعف بحتسي هنأ :هريرحت يف يناجرجلاو

 فلس ام هيف يتأي (طقّس) هلوقو «مارحإلا ءادتبا يف جورخلا وه ؛بحاولا مدلا طقسي
 ال :نايبلا ةرابعو 8 همزلي م :بذهملا ةرابع ْمَحَن ءانه ًالوقنم أ إو جحلا ي

 ضعبل جرح اذإ ام 6 لسا واصقب هبلإ جرسخ اذإ اذه نأ :ملْعا من .هيلع ءيش

 .يوغبلا باجأ هبو لافقلا هلاق امك ًاضيأ كلذك مكحلاف «هلاغشأ

 هَالّصلا هيلع ٍهِماَرْحإل ] رامتعالا دارأ نمل يأ ءةنارْعجْلا ّلِحْلا عاقب ٌلْصْفَأَو

 اَي ] :َلاَقَف ؟ ْرِمَتْغَأ ملو مترمَتعا هللا لوو ا: :ةياور يو 4015153 ثيدحلا
 .(151/)ثيدحلا :يراحبلا هاور .[ميجنتلا نم امرأ كيب ؛ هذا !ِنّمْحَراَدْبَع



 AY مارخإلا باب :ٌعَحْلا باك

TT َةالّصلا يلع هنأل ميعنتلا مك . هيلع قفتم [ اًهْنِم ٌمدلَّسلا 

 هنأل َةَنيئَدُحْلا م 2 0 ا ا اقنع هللا يضر ها

 يذ نم اهب همارحإ ناكو ؛ًدْصْف اهنم هترمعل لحدلا ادار دلارو وسلا لع

 ام ُباحصألا م س ق ةيدافرللا ةوزغ يف يراحبلا هاور امك «ةفيلحلا

 امك «مارحإلاب همه همه ال «قيرطلا كولس نم يأ هب ٌمَه ام (مث هب هب رمأ ام مث ؛هلعف

NE REE 

 الر «ييارحإ بيع جرخي نأ ةكم نم وأ هدلب نم مرحأ نمل بحتسُي :ٌةَمِتاَح

 . دماح وبأ خيشلا هلقن امك هيلع صن .ُهَدْعَب تُكْدَي
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 مارخإلا باب

 ت E e هي عمت 0 E يم ر رک و

 ت ا ياسا ر

ب مهلك وأ ةرمُع وأ اَجَح يون نب يعم ُدِقعْنَ
 ال ناب :اقلطُمَو عامجإلا

 يغار ولو هللا لوسر انديس مارحإ يف ليق ام دحأ هنأل (مارحإلا ِسفنىَلَع د ديزي

 «قالطإلا :لْوَق يِفَو ؛هيلع لدي ام فرعيلو صالخإلا ىلإ ىلإ برقأ هنأل ٌلَصْفَأ

 :هنجَح ين رمت يل لإ | ةدغقلا يذ يف ا َرَمَتْعاِ :لاق ؛هنلط سنأ ثيدحل ۵ .ه٤)

 هرو نبت میا مق تِيَح ةناّرغحلا ن صو ؛لبقُما ماعلا نمو ةيِْيَدُحْلا ي 2

 YA“g). ۱۷۷۸) ثيدحلا :؛ةرمعلا باتك : :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(هِيححَح ّعَم

 .(17 هجر و ثيدحلا :ةفييبلا ومع دغ ناب تان :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 دحلا :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاورو ؛(5١٠؟)مقرلا يف مدقت ع١ هدهز

(1y Dy TAY) 

 هئا ةَرشَع علطب يف ةي دخلا ماع ل يلا حرر :لاق ؛هط ةمّرحَم نب ِرَوْسِمْلا نع ١٠ه)
 هاور كت ُمَرْعْشَأَو ّيْدَمْلا ا دل ةَمْيلُسْلا ١ 11 ىلا ملل تاو

 ۰. )٤۱۷۸( ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا
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 مارخإلا باب :جَحْلا باك ۸۸

 ُهَفَرَص َّجَحْلا ٍرهظَأ يف ًاقلْطُم مَرخأ إف هتوف فاخي ال ام ىلإ هفرص نم نكمتيل
 يأ ,لاّمعألاب لعام اميل وأ نْيكْسنلا َّنِم َءاش ام ىلإ ءظفللاب ال يأ لا
 4ُ هلوق دشري هيلإو ءامه ًاحلاص تقرلا ناك اذإ اذه مث ةينلا لبق لمعلا يزحي الو
 ىلإ هفرص «تاف وأ جحلا توف فاحو ؛تقولا قاض ول امأ .(لاّمْغألاب 5-8

 الف َةَرْمُع هدانا ٌمّصألاَف هرهشُأ ٍرْيَغ يِف َقَلْطَأ ذإَو «ينايورلا هلاق ؛ةرمعلا

 مهم دقعني :يناتلاو ؛ةرمعلا ريغ ليفي ال تقولا نأل هره يف حا ىلإ رص
 جحلاب مرحأ نمك ناك رهشألا لبق جحلا ىلإ هفرص نإف ءنار وأ جح ىلإ هفرص هلف
 لهأ ىسوم ابأ نأل واير ماَرْحِإَك مرحي نأ ُهَلَو 2' '””ةرمع دقعنيف رهشأ لبق

 [تنسخأ ] :لاق لب «هيلع ركني ملف هربحأ مدق املف يل | لوسر لالهإك لالهاإب
 , '**نيحيحصلا يف امهالكو ًاضيأ ههجو هللا مّرك يلع هلعفو

32 

 اًنْجَرَ :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ؛رايخلاىلعف نييعتلا وأ قالطإلا امأ @ )٠٠١(

 نمو ٠ .لَعفيلف ٍةَرْمْع أ حب لهب ذأ کنم دارا ْنَم ] :َلاَقَف دي هللا 0

 يضر ُةَِاَح تلق [ لهي ةر لهُ نأ دار نمر لهل ححلاب لهب ذأ
 ٍةَرْمُعلاِب سان ّلَهأَو . هم ان هب لَو حب 6 هللا | ُلوُسَر ّلَهَأَف :اًهْنُع هللا

 :حيحصلا يف ملسم هاور .ٍةَرْمعب لَها نمي تلكَ .ٍةَرمُعب سان َلَهَأَو .ّجَحْلاَو
 .(١؟4١1/١1١1) ثيدحلا

 ٌةَرْمْع الو احح يمسي آل ِةَنيِدَمْلا نم هي هللا ُلوُسَر جرح :لاق سوواط نع @
 ناك م ُهَباَحْصُأ َرَمَأف ؛ةَوْرَمْلاَو اًمّصلا نيب َرْهَ ئاَضقلا ِهْيَلَع لزق اق ري

 ام يراني تبقا ول ] :لاق .ٌةرْمُع العجي انأ ّيْدَه ُهَعَم نکي ملو لح مهن
 لحم يل سيف يبه تقسو يسار تدل يتلو يلا 2010112
 :ةين ريغب جحلا باب :مألا باك ف ًالسرم يعفاشلا هاور .[ يذلا لحم نود
 . ۱۲۷ص ۲ج

 :َلاَقَف ءاَحطَبلاب رهو هللا لوُسَر ىلع نيف :لاق اظ ىسرم يبأ ثيدح )٠٠(
 ےیل لافت وافر دل :تلُق [ ؟ تللخأ مب ) :َلاَق .ْمَعَل تلق [؟تخَححأ)

E2دحلا :قلحلا لبق حبذلا باب :حيحصلا يف يراحخبلإ هاور .[ تنسخ ] :لاَث  

(YT Ê) . 



 ۸۹ مارخإلا باب :ٌَحْلا باعك

 هيفف ؛هوحنو سمشلا عولطىلع وأ ؛لبقتسملا يف ديز مارحإ ىلع َقّلَع ول عر

 .زاوجحلا ىلإ يعفارلا ليمو ؛ناهحو

 مارحإلا َدَصَق هنأل ءاقّلْطُم ةُماَرخإ دعنا ؛امرخُم ٌدْبَر ْنُكَي مل نإف

 مارخإ َمَدَع مَع نإ :ليِقَو «مارحإلا لصأ يقب ةفصلا تلطب اذإف «ةصاح ةفصب

 ًامرحم نكي ملف «تمرحأ دقف امر ٌديز ناك نإ :لاقف َقّلَع ول همك دمع ْمَل دَر
 ُدْيَز ناك نِإَو «قلع اذإ ام فالخب انتلأسم يف مارحإلاب مزاح هنأب قرافلا نكل

 ةرمع ناك نإو ؛جحف ًاجاح ناك نإ يأ هِماَرْحِإَك ُهُماَرْخإ َدَقَعلا ًامرْحُم

 امرحم وُرمع ناك «عتمتلا ةينب ةرمعب مرحأ ناك نإو ءار ًانارق ناك نإو «ةرمعف

 ريختي امك ريختيو ءًاقلطم همارحإ دقعنا اقلطم ناك نإو «عتمتلا همزلي الو ةرمعب

 مرحأ ديز ناك نإو ؛حصألا ىلع ديز هيلإ هفرصي ام ىلإ فرصلا همزلي الو ديز

 َرَذَعَت نإف .ًاقلطم ورمع ٌمارحإ دقعني هنأ حصألاف ورمع مارحإ لبق هنيع مث ًاقلطم
 هيرني نأب يأ ءانراق ُهَّسْفَن َلَعَج «هتبيغ وأ هنودجب اذكو يأ هِتْوَمِب هِهاَرْحِإ ٌةَفرْعَم

 يف يرحتلاو ريغلا ةين ىلع عالطإلا ىلإ ليبس ال هنأل نيكس لامعا َلِمَعَو
 . هلعف

 ٌلاَمْعَألا اإ ] روهشلا حيحصلا ثيدحلل ييو يوني ٌمِرْحُمْلا :لنصف

 ّجَحْلا تْيون :هناسلو هبلقب لوقي نأ ةبحتسملا اهتيفيكو «بلقلا اهلحمو [ تاّكينلاب
27 
 ضرفلا ةين انه بجي الو «ةيبلتلا رخآ ىلإ كيبل مُهَّللا َكِببَل ءىَلاَعَت هل هب تْسَرْحَأَو مه

 نع فلخلا لقنل هيب انتقم يأ ييو مارحإلا دنع ةلبقلا لابقتسا ٌبحتسيو .ًامزج

 مو ىون ذإَو ,تاينلاب لامعألا نأل ُةُماَرْحإ ْدِقَعنَي مل ةن الب ىل نِإَف «فلسلا
 :يناثلاو ءةينلا عم ظفل طازتشا مدع يق موصلاو ةراهطلاك حيِحّصلاىَلَع َدَمَعنا بَل

 يل ينايورلا داريإ رهاظو .مارحإلا دنع كلذب ءانتعإلا ىلع سانلا قابطإل ؛دقعني ال

 .ةنراقملا طارتشا :هجولا اذه ةياكح

 لماع
 ثيدح نم ةبارغلا عم يذمرتلا هنّسح امك عابتالل مارْخإلل ُلُسغلا ُنَسْيو
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 | يضر ةشئاع ثيدح نم دمحأ هجرخأو 0

 ةأرملاو لحرلاو «ةرمعلاو جحا نيب كلذ يف قرف الو «هکرت هركُيو ٩ "اھنع
 اذإف ؛ةفاظنلاو ةبرقلل داري لسغلا نأل ميت رجع ناف © `" ءاسفنلاو ضئاحلاو

 ولو .ىلوأ بودنملاف «بحاولا لسغلا نع بوني هنألو رخآلا يقب امهدحأ رذعت

 . اهلكل مكحلا لومشل ىلوأ ناكل لاسغألا عيمج بقع اذه فنصملا ركذ

 ؛براشلا صقو ؛رفاظألا ميلقتو ؛ةناعلا قلحب مارحإلل بَّهأتي نأ بحتسي ر عرف

 .ٍتّيَمْلا نح يف امك لسغلا ىلع رومألا هذه ميدقت يغبنيو طبإلا فتن

 وهف مرْخُمْلا قح يف امأ هيي هب ءادتقا ًامرحم وأ ناك ًالالح يأ َةَكَم لوخُدِلَو

 كلذ ناكو :لاق مألا يف يعفاشلا هركذف لالحلا قح يف امأو ,' ' '”يراحبلا يف

 .(لَسَمْعَاَو هلالطإل رحب يي يلا ىأر هنأ ؛هيبأ نع تباث نب ديز نب ةجراخ نع )٠١54(

 )۸۳١(« ثيدحلا :مارحإلا دنع لاستغالا يف ءاج ام باب :عماجلا يف يذمزتلا هاور

 . بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 ُهَسَأَر لسع مرحي نأ دار اذإ لي هلا ُلوُسَر ثاك) ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل 00٠١60

 1 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هارر .(ريث ربع تر نم ءب ةَ نانشأو يمطخب
 .هيف فلتخم ليقع نب دمحم هدانسإ و ۰۷۸ص

 يبأ نب ٍدّمَحُمِب ٍسْيَمْع تن ُءاَمْسَأ تتسفن) :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل )٠١(

 يف ملم هاور .(َلهتَو َليستعت نأ اهرم ركب اب چ هللا لور راق .ةرَحّشلاب رک
 )١5١94/١١9(. ثيدحلا :جحلا باتك :حيحصلا

 ىح ؛ىوط يدب تاب الإ كَم مد ال ناک) ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع @ )٠05(
 يف ملسم هاور .(ُهَّلَعفَي ناك هنأ و يبلا نع رك ذو اراه كَم لحد مت حبْصُي

 . (1؟559/7717) ثيدحلا :جحلا باتك :حيحصلا

 نع كَما مرحلا ىنذأ لحد اذإ ؛امهنع هللا يضر َرمُع نبا ناك) 0

 لي يتلا نأ تحير .لِسَتْعَيَو حبصلا هب يصب من ءىوط يب تي ا ق يعل

 :ةكم لوحد دنع لاستغالا باب :حيحصلا يف يرابخبلا هاور كل مَ ناک

 . )٠١۷٣۳( ثيدحلا



 ۹۱ مارخإلا باب :ّجَحْلا بايك

 هنأ :انباحصأ ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا يف تيأرو 0039فل ماع

 مرا وكلا فا يدع

 «ةكم لوخد دارأ مث همارحإل لستغاو ةرمعلاب مرحأف ةكم نم جرح ول :ٌعْرَف

 نم مرحأ نإو ءلوخدلل لسغلا بحتسا ةيبيدحلاو ةنارعجلاك دعب نم مرحأ ناك نإف

 الف ميعنتلاك لحلا ىندأ

 ماَبَأ يِفَو ,رخنلا ًةاَدََع «مارحلا رعشملا ىلع يأ َةَقِلرمِبَو َةَقرَعب فوُقوَِْو
 بحتسي الو .ةعمجللا' لسغ هبشأف سانلا اه عمتجي عضاوملا هذه نأل ءيِمّرلِل قيرشتلا

 . هلبق امم ءافتكا ًاقافتا ةبقعلا ةرمج يمرل لسغلا

 ؛ةضافإلاو ؛مودقلا فاوطل ؛لاَسْغَأ ةعبرأ ميدقلا يف يعفاشلا داز :ٌعْرَف

 .قلحلاو ؛عادولاو

 يف ُهَبْوُث اذكرو "هيلع ىفنم ي هب ٌءادققا ارحإلل ُهْنَدَب بّيَطُب نأو

 ناك ٌةَداعأ مث هعزن اذإو سبو عري بوثلا نأل عنا :يناثلاو ,ندبلاك صأا

 يلوتملا هاكحو روهشملا ىلع زاوجلا يف فالخملاو هِبّيَطُم بوث سبل َفئأتسا ول امك

 ءبذهملا حرش يف هبرغتساو ِهرّرَحُمْلِل اعبت فنصلا داريإ رهاظ وهو بابحتسالا يف

 :ىربكلا هكسانم يف فنصملا لاقو ؟.ةباَرَغْلا نيأف ؛نيسح يضاقلا هيلإ هقبس نكل

 نأ ليظفالاو كسلا تركي ةأر «ةبابث قود هدب بي ىلع رصعقي نأ لوألا

 هلوق دنسأو .9١١ص ۲ ج :ةكم لوحدل لسغلا باب :جحلا :ٌمَألا يف يعفاشلا هلاق ٠١7

 .ةكم لوخدل لستغي ناك هنأ رمع نبا نع هدنسب كلام نع

 نح ِنْيئاَه يد و هلا َلوُسَر تبر :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل 004)

 :حيحصلا يف يراعبلا هاور .(ماَهْيَدُي تْطَسَبَو .فوطُي نأ َلْبَق َلَحأ َنْيِح ِهَلِجِلَو مرا

 :مارحإلا دنع بيطلا باب يلو )١754( ثيدحلا :رامجلا يمر دعب بيطلا باب

 ثيدحلا :مارحإلا دنع عرحملل بيطلا باب :حيحصلا ف ملسمو .(1۳۹) كثيدحلا

 . ماو



 مارخإلا باب :ّجَحْلا باتك ۹

 «بوشلا بييطت دصق نميف فالخلا اذه مث مرح بهذي وون وأ درولا ءا هطلخي

 .اعطق هب سأب الف هبوث رطعتف هندب بيط نم يف امأ

 ثي دحل مرج هَل بيطب لَو «ندبلا يف امك ءماَرْخإلا َدْعَي ِهِتَماَدتْماب َسْأَب الَو

 للي هللا لوُسَر قّرفم يف كسلا ٍصييَو ىلإ رنا ينك ] اهنع هللا | يضر ةشئاع

 هيو عر ول ؛نكل .قْيِرَبلا ةلمهملا داصلاب ُصْيَوْلاَو © | يلج قفتم [ محم خو
 هدر مش هندب نسم بيطلا ذخ ذأ ول امك ٌحّصألا يف هيدا همر هس م ؛بْبَطُمْلا

 .ًاوفع لعجف داعيو عزني نأ بوثلا يف ةداعلا نأل ؛ال :يناثلاو «حجارلا ىلع هيلإ

 نأ

 اههجو اذكو ءانحلاب نيعوكلا ىلإ ي يأ ءبي مارخإلا ةرمْلا بصح ناو

 ةرومأم اهنإف ءاهنول تس هيف ىنعملا ذإ زوُجَع وأ باع ؛ةَحّوَرُم ْوَأ تناك يلح

 امنإو ١ ' "ظوفحع سيل ئيطقرادلا يب ثيدح هيفو نيديلاو هولا فشكب

 هنإف ؛لحرلا نع ةأرملاب ززتحاو «فيرطتلاو ديوستلاو شيقنتلا نود ُميمعتلا بحس

 .ًاطايتحا ًاضيأ ىثنخلا نعو ؛ةرورضل الإ كلذ هيلع مرحي

 ىلع طيخملا سبل مرحملل سيل ذإ بالا ٍطيِخَم نع همارخإل ُلُجرلا ُدرَجَتَيو

 هطبض امك لادلا مضب وه ُهّرَجَتَي) هلوقو كلذ يف لحرلاك يبصلاو ؛يتأيس ام

 :هظفلو )١358(. ثيدحلا :مارحإلا دنع بيطلا باب :حيحصلا يف يراخبلا هاور )٠١7(

 باب :حيحصلا يف ملسمل نعملا ظفلو .[ يي هللا لوُسَر قِراَمُم يف بطلا صو
 . 11١9( /99) ثيدحلا :مرحملل بيطلا

 ءان ْنِم ءْيَشِب هرَملا كلذ ةنسلا ّنيه) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع © )٠١55(

 هاور .الّطُع مرح الو بط نِي سل ءهلْيَشب اسار فلو .مارخإلا ةع
 .777ص ۲ ج :بابلا نم (۱۹۸) ثيدحلا :تيقاوملا باب :نتسلا يف ىطقرادلا

 اهدي ةأرَمْلا خشم نأ وسلا ني :لاق ؛رانيد نب هلل ادبعو ةديبع نب هلل ادبع نع @

 :مَألا يف يعفاشلا ها هأآور ٠ .(اَمَع َّيِهَو مرح الو انجل | نم ءيشب ٍماَرْإلا دنع

 نئسلا يف يقهيبلاو ١. ١5ص ۲ ج :بايعلا نم ةأرمل ١ سبلت ام باب :جحلا باتك

 )31١(. رثألا :اهمارحإ لبق بضتخت ةأرملا باب :جحلا باتك :ىربكلا



 o۹۳ مارشإلا با :جَحْلا باك

 ارازإ سبليو ءرظن هيفو ؛ةضورلا يف هفذحو ؛هبوحوب يعفارلا حرصو هطخب فنصملا

 ريح نِي اهنإف ضال مكاتب نِي أوُسَبلِإ ] :ي هلوقل ني ؛عابنإلل ئادرو
 زوجيتو «ةموساتلا امهو كد رمألل نيلْعَتَو OY !يذمولا هيض كا

 .عنملا ىلع دمحأو كلام انقفاوو مجمجلاو ةزومرشلا سبل ةيقنحلا دنع

 اباي لق :ليقو «صالخإلاة ا امهيف أرتقيو عابتإلل ن م تعكر يلصيو

 تفعتا اذإ َمِرْحُي نأ لَا م ا 5 َنوُرْفاَكلا

 ا 0ك 4 هت هير کرتا جاز«

 000 قفتم [ ِةَقْيلُحْلا يِذ م لَه ةا تلا هب

yTرخن نأ الأ اسل لي هللا  

 ا و تاک ا أ قالّصلا بقع ٌمرْحُ :لوق يِفَو "'' 1 ا

 هللا :لوقي مث نيتعكر يلصي :لاق ثيح هلاصح يف فافخلا مزج هبو . "هيف

 .حيحص هدانسإو )8١5( مقرلا :رئانجلا باتك يف مدقت ٠١

 مْ ؛ بيت ام :لاف ب يلا یدات الر نأ ؛امهنع هللا يدر ا نع عىل كمر

 ابو الو ةماعلا الو سارا الو صقل آلَ َليِوارَسلا سبي ال  :لاَقَم ؟باّثلا نم

 نين ذي ْمْل نف ؛نيَلْعَو ءاَدِرَو رازإ يف ْمُكْدَحَأ ْمِرْحُيْلَو ؛سرو الو ٌناَرَفْعَر 3

 ۲ ج :دنسلا يف دما ماما اور .[ يمل انكي ی امهر ںی س
 .(415) 5 NE ۳ ٤ص

 ثيدحلا :ةبادلل وزغلاو باكّرلا باب :داهجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )0٠١9(

 :حيحصلا يف امك هل ظفللاو ملسم هاورو .امهنع هللا يضر رمع نبا نع (1875)

 )١١4810/719(. ثيدحلا :ةباّذلا ثعبنت ثيح نم لالهإلا باب :جحلا باتك

 نأ احا امل خي يبل ارم :لاق ؛امهنع هلل | يضر هلل ادبع نب رباج نع ثيدحلا )٠ ١۰۷

 باب :حيحصلا يف ملسم هاور .(حطنألا نِ انهار :لاق (ىئم ىلإ اتهجوت اذإ رخن

 .(١؟9١/4١) ثيدحلا :مارحإلا هوجو

 .(قالّصلا ربُد يف ّلَهَأ يي هللا َلوْسَر د !امهنع هلل | يضر سابع نبا نع ثيدحلا ۵ ۰۷۱)

 (YY) ثيدحلا :مارحإلا تقو يف باب :كسانملا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور

>> 



 مارخإلا باب :جَحْلا باك

 1 ٍدَّمَحُم كي هَ ةنسو كباتك يحوي ام ىَلَع َناَرقْلا وأ َةَرمْعلاَو ّجَحْلا درا ينإ

 هاكح ؛ءاوس امهنأ :ثلاث لوق يو .هظفل اذه یو بكر هبكري ام هل ناك نإف

 .ىنسيف ٌةَكَمب ةَبطخلا لبق مرحي نأ هل ٌبحتسيو :مامإلا لاقو يجيندنبلا

 صرع لل لا تك تل اا هنا يللا رک بحس تسر

 هنإق ا ل ةيبلتلا نيروجلا ىنثتساو أ ْ ""هريغو يذمرتلا هححص امك هب

 . ىشنخلا اذكو اًهَتوص ضفحت ةأرملاو «ماودلا ديقب كلذ جرخيو ءاهب رهج ال

 نبا هركذ ؛هينذأ ي ةيعيصإ لاحدإ ةيبلتلا دنع ملل 1 ابحتسي :بْيرغ عرف

 ىتم ءاج ام باب :عماجلا يف يذمزلاو .(هْيفَعكَر ْنِم عرف نيج ّجَحْلاب لَها هيفر
 يف يئاسنلاو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو ؛.(9١8) ثسيدحلا :ّي يبلا مرحأ

 ةصق ليصفتو .57١ص د ج :لالهإلا يف لمعلا باب :كسانملا باتك :ننسلا

 ىلع ركنأو سابع نبا ثيدح يقهيبلا فعضو .ننسلا يف دواد يبأ ةياور ين فالتحالا

 نسبا نع هل دانسإب يدقاولا هارر دقو «يرق ريغ يررُجلا فص - :لاقو «هب جتا

 رمع نبا نع كلذ يف تدرو ىلا ثيداحألاو «يدقارلا دب عفت ال هنأ الإ «سابع

 :جحلا باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف هلاق .ملعأ هلل او .ةتباث ةيوق اهديئاسأ هريغو

 . 8١051١١ ثيدحلا :ةالصلا فلخ لهي لاق نم باب

 ةجح باب :حيحصلا يف ملسم هاور هي يبلا ةجح يف هلل ادبع نب رباج ثيدح نم (۱۰۷۲)

 ل كيبل ؛كيتل مهلا كنت ر دحزب لح :لاقر 1 ثيدحلا لك يبلا

 ُساَنلاَو :لاق .[ كل َكْيِرَس آل كلمو كل ةَمْعَتلاَو َدْمَحْلا ّن نإ ؛َكِيبل كل كرش

 يقهيبلاو .ًاعيش ْمُهَل لومي الق ٌعَمْسَي لي يبنلار الكل نِي رخن رات اذ َنوُديِرَي
 . )41١١( ثيدحلا :ةيبلتلا ةيفيك باب :ىربكلا نئسلا يف

 ينانأ] :ک هلا لوسَر لاق :لاق ؛هيبأ نع ؛دالخ نب بیال نب ٍدالخخلا نع ثيدحلا ٠٠١76

 دواد وبأ هاور .[ ِةَيبلتلاَو لالهإلاب ْمُهَتاَرصُأ اوري نأ يِباَحْصُأ َرْمآ نأ يِنَرْمأَف ؛ليربح

 يف ءاج ام باب :عماجملا 0: يذمزلاو )١8١14(. ثيديحلا :ةيبلتلا ةيفيك باب :ننسلا قف

 .حيحص نسح :لاق «(۸۲۹) ثيدحلا :ةيبلتلاب توصلا عفر



 e40 مارخإلا باب :ٌيَحْلا باک

 طالهخاو ؛طوُبْهَو دوُعْصَو ؛لوزنو ؛بوكرك ؛لاوخألا رباغت دنع ةصاَخَو
 فلسلاب ءادتقا رحسلا تقوو ؛راهن وأ ليل لابقإو ؛ةالص غارفك اهوحنو يأ ِةَقْفُر

 .كلذ يف

 فاوطك راصف ةصاخ راكذأو ةيعدأ هيف نأل ودق فاّوط يف ُبَحَتسَت لَو

 ۰ عادولاو ةضافإلا

 يعسلا يف راج فالخلاو ؛ةلدألا قالطإل ِرْهَج الب هيف بحت ٍميِدَقَ ا يفو

 ةَمْهّنلاَو دْمَحْلا نإ كل كل كيرش ت ال كي كيل ّمُهَللا كلر :اًهْهْفَلَو «هدعب

 هحرخأ ًاضيأ [ ّقَحْلا هَل إ كيل ) حصو عامل « كل كيرش ال ُكَلُمْلاَو كَل

 فلس ام عم اهبابحتسا ىلع مألا ي يعفاشلا صنو نابح نبا هححصو يئاسنلا

 َكيلُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع سنوي ةيبلت نإ جحلا رارسأ باتك ينو © "ضیا

 ىلإ ةكم ْنِم يي هللا لوُسَر ّعَم انقلطنإ :لاق ؛امهنع هلل ايضر سابع نبا نع ثيدحلا )۷٤. ٩

 :لاَق . قّرزألا يِداَو :اولاق [؟اذَه ٍداَو يأ ] :َلاَق قّرزَألا يِداَوىَلَع ايتا امل ؛ةنيِدَمْلا

 اخ لذ يف هيل ًاعيطاو و هطول تقني يسوم ىلإ لق أ اَمْنَأَكَ]

 :لاق . يشر ل انين تح ياو انذفت مت « يدو اهب رات ولایاتو ایل

 لهب بفوُص ن هب هيلع ةبلح ةقاشلا ماحس َءاَرْمَح ةا ىَلَع سویا ظن نأ ناک ]

 فصو ركذ باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف هاور .[ايّبُم ةا وهب اراَهن

 . (۳۷۹۰) ثيدحلا :هب ءرملا لهي يذل لالهإلا

 ويأ لاق :لاقو ؛١5١ ص ه ه ج :ةيبلتلا ةيفيك باب الا يف يئاسلا هاور @ « )۷١:

 هاَوَر زيزعلادبع الإ لضفلا نب هلل ادبع ْنَع اَدَه َدْسأ اد ُمَلعَأ آل :نمحرلادبع
 .ًالَسْرُم َةّيمأ نب ليعامسإ

 نأ ءرملل ةحابإلا ركذ :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف نابح نبا هاور (©

 . (۳۷۸۹) ثيدحلا :هتيبلت ف ديزي

 ۲ ج ؟ ةيبلتلا ةيفيك باب :جحلا باتك :مألا يف هُم يعناشلا مامإلا هاور @

 ص۱١۹ .



 مارخاإلا باب :ّجَحْلا باتك ۹

 [ كيل َكِيَدْبَع تن َكِيَمأ نا كدْبَع انأ كيل ] ىسيع ةيبلتو [ كبل بركلا جار
 ل

5 

 ُهكلْمَت كَل وه اكيِرَش د الإ كَل كرش آل كيبل كي :ةَييلَلا س لا سيلن َمْلَعَو

 .مالسإإلا و لم اا ا لا ا

 ٌةَداَصلا هيلع دواد نأ :اتباحصأ ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا يف تيأرو

 ةيبلت نم ناكو [َكْيدَي َنْيَب ُريْلاَو كْيَدْعَسَو كيبل ] هتيبلت يف لوقي ناك ُمالّنسلاَو
 كلذ ٌلكو :لاق [ كي َكِيَلِإ ٌبوُهْرَمَو ُبوُغْرم كيل بارلا َدَدَع كيل ىسوم

 :لوقي ناك هنأ فلسلا ءاحلص ضعب نع باحصألا نع ينايورلا ىكحو «نسح

 .2 9: سح وهو :ينايورلا لاق كلم ْدْبَع باح ام َكلَم ْنَم ُكِيِلَم تنأ كي

 هلوق دنع ةفيطل ةفقو فقي نأو ؛اقسن ثالث ةيبلتلا رركي نأ ُبحتسي د عرف

 زرجيو ؛فانئتسالا ىلع هيف نإ رك :رايتحالا ع َدْمَحْلا نإ ] هلوقو [ ُكَلُمْلاَوَ

 .اهعفر ٌروجيو [ةمعنلا] بصن ٌروهشملاو ّنأل ىنعم ىلع اهحتف

 اًذِإَو "0" "ع ابتالل ؛ «[ةرخآلا شيع ع َشِيَعْلا نإ إ كيل :لاق ُهُبِحْعُي ام یار اذِإَو

 نع جري ال امم. ءرملا دهتجي وأ ءةيبلتلا يف ظافلألا نم ٍةَنسلا يف ءاج ام لصألا :تلق )>0٠٠
 .ملعأ هللاو .روذحم يف عقي ال ثيحب طبضلاو يعولا عم لصألا

 ٍةَيبلتلا َنِم ٌرهظي ي يبنلا ناك :لاق ءدهاج نع جرعألا ديمح نع جيرج نبا نع @ (۱۰۷۷)

 ناک «هنع ٌنوُفَرْصُي سانلاو موب تاذ ناک اذ یتح :لاق [ ... كي ٌمُهَللا كيك ]

 نل يعفاشلا هاور .[ ةريخآلا يع ملا نإ كيب ] :ويف دار هيف ره ام حْ

 نأ تبحر :جيرح نبأ لاق :لاقو ١. 5 "ص ۲ ج ؟ ةيبلتلا ةيفيك باب :مألا يف

 . ٌعطقنم ثيدحلاو .ةفّرع موي كلذ

 اًملف «تافّرَعب فقول هللا َلِوُسَر نأ ؛امهنع هللا | يضر سابع نبا ةياور يو @

 يف مكاحلا هاور .[ ٍةَرِعَآلا ريح ٌريَححلا اًمْنِإ ] :لاق [ كيل مُهللا كيل ] :َلاَ
 .هاجرخي ملو حيحص ثيدح اذه :لاقو (ANY ثيدحلا :كردتسملا

 . يهذلا هقفاوو



 44۷ هر ل فاز كن لو اه لاك

 هما 7 8 سمس مار اپ ر و ت ر

ات هرقل يمس يل لا یلص يلا ىلع یم هتيم هتّيبلت نم غرف
 كَل نزور ل

 ةناوضرو َةنَجْلا ىَلاَعَت هللا َلَأَسَو يعم ٌرَكْذتَو الإ رکذ 9 كرك

COV rL 3 OE 
 عابتالل ,رانلا َنِم هب ذاعتْساَو .

 ا

 هنأ يلوتملا داز زو .ةضورلا يف هلاق «هناسلب ىّ ةيبرعلاب ةيبلتلا نسحي ال نم عرف

 ةردقلا عم ىرحأ ةغلب زوجي لهو :لاق «نسحي نأ ىلإ هناسلب يبليو ملعتلاب رمؤي

 نوسم ٌرْكِذ هنأل ؛ةالصلا يف تاحيبستلا مكح همكح ؟ةيبلتلا ىلع

شاَح ٍكِلاَمِل فال اندْنِع ضْرَألا لصف يب :ةَكَن
 ُلَضْفَأ هنا إف لو ورق عيطْوَم اً

 لاقو نيكل حّْرّشلاَو الا ب احا املا َنوُرْْعَو نانا او ل
5 

 جسما َدْعَب اَهْنِم عِضْرَم لصف ةَ ب يذل ةجيدخ تيب نإ :يرَبطلا بحمل

 ل

 ينانأ ] :لاق يو هللا َلوُسَر نأ هيض يردحلا ديعس ديعس يبأ ثيدحلو . 4 / حرشلا ۵ 4

 ! مَا هللا :َلاَق ؟ َكَرْكِذ كَل تفكر فيك : :لوقب كرو ير نإ ل رج

 .(۲۹۰۱1۸) صنلا :نايبلا عماج يف يربطلا ه هاور .[ يِعَم تركو ُترِكْذ اذإ :َل

 . (1110/17) ثيدحلا :حيحصلا بيترتب ناسحإلا يف نابح نباو

 هت نم عرف اذِإ ناک كو يبل اند

 :مألا يف هيض يعفاشلا هاور .(راشلا َنِم ِهِقْمْحَرب ذاًعَتساَو ُهناَوْضِرَو ةترِفغَم هللا لاس
 هيبأ نع تبا نب ةعزخ نب ةرامع ثيدحل 007

 . فيعض هداتسإو : ا اص ؟ جا 1 یتا ةيفيك باب

 ؛ةَروُرَحلا ىلع افقاو و هللا َلوُسَر تر :َلاَق ّيِرْهُزلا يِدَع نن هلل ادع ثيدحل م.م.

 خرا ي أ ًالْوَلَو ش ىلإ هللا ضْرأ بخو هللا ضْأ ريع كا ت اوز لاق

 دحلا :ةّكم لف يف *بقانملا باتك انك :عمادملا يف يذمزلا هاور ١ تبر ام كنب

5 
  (Ao)باتك :ىربكلا ننسلا 2 يئاسنلاو . حيححص نسح ثيدح :لاقو

 ثيدحلا :ةكم لضف )٤۲٥٤/۳( .



 اقرش هللا اهدار كَم لوُخُد باب :ٌيَحْلا باك هوم

 يلب ٍةَيِدَمْلا قيِرَط ْنِم اًهُلِخاَد َلِسَمْعَي ذأو فوقَ لبق هلو ٌلَضْفألا
 ريغ نم لحادلا امأ .عابتالل ؛حتفلاو دملاب يأ ,ءاَدك ةي نم اَهُلَحْدَيَو ءىَرَط

 ىلع ءآدك نوكت نأ نيب قرف الو «''*!'هتفاسم وحن يف لستغيف ةنيدملا قيرط

 بت باتكلا يف همالك ناك إو ءاهريغو ةضورلا يف هححص امك نكت ْمَل وأ هقيرط

 ثلثم ىوطو) ةنيدملا قيرط نم لحادلاب بابحتسالا صاصتحا يضتقي يعفارلل
 . (فرّصي الو فرصي ءاطلا

 دنع لوقي ناك و ينل نأ هدح نع هيأ نع دمح نم رفعح نع ير:

 كتا ماو كََمْحَر بلل ْبلْطَأ كتمج كتيب تيلو كدب ُدلَبلا َمُهَللا ] :ةكم لوحد

 ْنِم ٍقِفْضُمْلا كِل ٌرطْضُمْلا ةلاسَم كلاما ةكرمأل امل ةلردقب ايضار كرمال ًاعبتم
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 .[ َكَنَح يِيلعْدُت نار كيم رب يِنَع روات نو َكوفَعِب ينلبفتست نأ َكِباَذَع

 اممِرْكَتَو ًاميِظْعَتَو | افيرشت تيل بلا اذه ذز ٌمُهَللا ] : َتْيَبْلا رص اَذِإ ٌلوَقَيَو

 اميِظْعَتَو اعرکتو افيرشت ت ُةَرَمَعا وأ ُهجَح نمم ُهَمظَعَو فرش نم ذزو ةباهَمو

 ىَّوُط يب تأ الإ َةْكَم ُمَدْقَي ال ناك هنر ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل © (۱۰۸۱)

 ثيدحلا لع هنآ 4 'ىبنلا نع رك ذو راهن كَم لحد م ليتْعَيو حبص یت
 )1١55(. مقرلا يف مارحإلا يف مدقت دقو هيلع قفتم

 ءادك ْنِم حفلا َماَع لحد و يبا د نار :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو (©

 يبنلا لوحند باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(ةكَم لعاب يتلا

 حفلا َماَع لحد هلي يبا نو :ةياور يفو .(4750) ثيدحلا :ةكم ىلعأ نم دي

 :جحلا باتك يف يراحبلا هاور .(ََكَم ىّلْعَأ نِي ءاذُك نِي ّجَّرْحَو ءادك نِي
 .(151/5) ثيدحلا :امهنع هللا يضر رمع نبا نع بابلا قو .(1 ۷۸)ٹیدحلا

 لاق :حتفلا يف رجح نبا لاق .ىلفسلا ةينثلا يهو ةكم لفسأ يأ مضلاب (ءاًدك)و
 ايلعلا نأ ىلع رثكألاف ؛ءادكو ءادك طبض يف فلتحا :امهريغو يبطرقلاو ضايع

 :حيحصلا يف ملسمو .سكعلاب :ليقو ؛دصقلاو مضلأب ىلفسلاو ؛دملاو حتفلاب

 رمع نبا ثيدحو :(175/594)ثيدحلا :ةكم لوحد باب :جحلا باتك

 ١ . 2س



 244 فرش هل | اَهَداَر كَم لوخذ با :ْجَحْلا باك

 هلوق ىلإ عابتالل «[ 0 امير انيق السلا َكنمَو ُمالّسلا تن ملل ربو

 دارم نأ رهاظلاو .كط رمعب ًءادتقا يقابلاو [ ُهَمَرَكَو] هلوقب ُهّمْظَْعَو لدبو [ ربو

 ةملظ يف لحادلاو ا روكدملا ءاعدلا بحتسي ىتح ملعلا راصبإلاب فنصملا

E aقلل اذه و  E 

 ْنِم َدجْسَمْلا ُلْخْدَي م ءريبكتلا نود تيبلا ةيؤر دنع ديلا عفر بحتسي :ٌعْرَف

 اور امك هنم لحد شيرق دهع يف ُمالَّسلَو ةالّصلا ِهْبَلَع هنأل يَ يتب باب
 باب ةهحو .دوسألا نكرلاو ةبعكلا ةهج يف هنأ يف ببسلا لعلو ©'' "يقهيبلا

 ٍفاَوَُطِب ُئدتْبَيَو «هدعاوق يف مالسلادبع نبا هلاق امك عبرألا تاهجلا فرشأ ةبعكلا

 اهتماقإ ْتَيرَق وأ هلوخد نيح ْتَمْيقُ ةيوتكَمل الإ هرحخژي الو "۶ ابنالل ءموُدَقْلا

 E اهتوف فاح ةدكؤم ةنس وأ ةضيرف وأ مألا يف هيلع صن امك

 ةأرملاك ىثتخلاو امل زسأ هنأل ليللا ىلإ لاجرلل زربت ال ىلا ةفيرشلاو

 هيلع هن امك فاوطلا ا مع ةمدزيللا فجل هنن قررا :ٌةَدئاَف

 ينو ؛ةيحتلا ةنس ترف دقف رخآ تقول فاوطلا ةنس رخأ ول هن هنآ هم راو يتايورلا

 دجسملا ةيحت ىلص فاوطلا نم سانلا عنم دقو لحد ول هنأ :مُألا

 تلا ف اا يفوق لق َةَكَم لح جاحب موُدَقْلا فاو ُصَخْحَي

 تقر لوحدل مودق فاوط هقح يف سيلف ًالوأ فقو نإف ا

 يف يقهيبلاو . ١5 ؟ص ۲ ج :تيبلا ةيؤر دنع لوقلا باب :مألا يف يعفاشلا هاور (۱۰۸۲)

 .عطقنم اذه :لاقو «(۹۲۹ )٤ ثيدحلا :تيبلا ةيؤر دنع لوقلا باب :ىربكلا ننسلا

 . هاكحو يررثلا نايفس نع ٌلُسْرُم ٌدهاش هلو

 ثيدحلا :ةبيش يب باب نم دجسملا لوحد باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٠١87(

 .مالسإلا لبق تيبلا ءانب ةداعإ ةصق هيفو .(3 7849

 0 اذ اج ا 0 ديو هل
 # اص سلع ل

 a ا يف ملسمو .(1509١ثيدحلا 06 م



 افّرَش هلل | اهدا ةكم لوح باب :جَحلا بانك 0 e ا ريع مس aa رس اع« همأر اق

 لك قح ف بحتسم وه لب ءجاحلاب مودقلا فاوط سصتخي الو ؛ضورفملا فا أا

 .روذنملا اذكو هنع ئر ةرمعلا فاوط معن ءارحات ولو ةكم لحد نم

 ىلع سايق ءِةرْمْع وأ جب مرحب نأ هَل بحتنما كسل ال ةكَم َدّصق ْنَمَو
 ريغ نِي َّنِهْيَلَع ىتأ ْنَمِلَو هل هباب يف فلاسلا تيقاوملا ثيدحل بجي الو ؛ةيحتلا

 ةدارإلا ىلع هقلع امل لوحدلا دره بجو ولف ةَرُْْلَو جحا دارا نم َنيِلمَأ
 اهب لمعلا ىلع قافتإلا اهيف ردني نتسلاو «هيلع س انلا | قابطإل بجي :لوق يِفَو

5 ٤ 

 يأ ٍداّيصَو باطَحُك ُهَلوُخُد ر ب تال الإ تكن يف فنصملاو يرغبلا هححصو

 هلعج نم مهنم يدير أ, نيلرقلا ىلع :ليقو ةئشملل ًاعطق امهيلع بحي ال هنإف

 . ناهحجو هيفف مهيلع بجي ال انلق اذإ لاق نم مهنمو ءباطخلاك

 اا 05 5 7 ع ا رو 7 070003

 ؛يِمَرَحْلاَو ؛ةآلْوُم ُهَرَمَأ إو دبعلا بوحرلا نم اضيأىشتسي :لّوألا : ناين
 وخد مكحك مرحلا | لوخد مكح نوكي :يِناَلا هيلع مارحإ ال هنإف ؛ُفْئاَحْلَ

 . قافتإلاب ةكم

 ءسْجنلاَو 3 ااو ول ت طع تاجرا مَا : نسو تابجاو

 تيا فوط ا نيحيحصلا و س هغ نأ دکار دیار برأ ف
 ووو ڪو )1 ا

 اذه هجو فيات ق ر 06 او هيف تخ رل رطل عشر

 نح هب ادب ءيش لوا دار ؛تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلف ؛ٌءوضولا امأ @ ٠( معز

 ىلع فاوطلا باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(سْيبلاب فاَط من ًانضَوَت هنا مِ

 )١51١4(. ثيدحلاو )١514١١( ثيدحلا :ءوضو

 ركب اباد تإ) :لاق ؛نيض ةريره يبأ كثيدحلف ؛نايرع تيبلاب فوطي ال هنأ امأ ©

 ف
 عب ارل مَ لبق قوش ١ لوْ الع ر يأ دخلا يف مب هيط قيلصلا

 بْيلاب ُفوُطَي لَو كرم ماعلا دعب جْ الأ :سانلا يِف نذوب طم ر يف رنا

 .(57١؟)ثيدحلا :جحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(نايرع



 1 فرس هللا اهدار كَم لوخُد باب :ّحَحْلا باتك

 لعفلاك اهيف لمتحي ال ام هيف لمتحي فاوطلا نأ لوألا هجوو .ةالصلا ىلع سايقلا

2 

 ٍهروُرُم يف هَل ايذاَحُم ِدوْسألا ٍرَجَحْلاب انوُْمَو ىراس ْنَع يلا لج ذأر
 ةريبكتب بيطلا وبأ يضاقلا ههبشو ('* لم هجرخأ امك عابتالل ؛ِهِنَدَب عيِمَجب

 اذإف بسحب مل اثم بابلاب أدب ول يأ ٍرَجَحْلا رغب ادب ولف قالصلا يف مارحإلا

 لسغ هجولا لسغىلع ئضوتملا مدق ول امك نم ادعا رجح ا ىلإ يأ هي ىهعلا
 هئوضو ءادتبا هجولا لسغ زف ؛رخآ وضع

 هلاق ْنْكّرلا ةاذاحم هئادأ يف بجو هناكم نم هللاب ذايعلاو رجحلا يحن ول :ٌعْرَف

 .بيطلا وبأ يضاقلا

 ةزارس يف يأ بنازاوم يف رادجلا سم ناوزذاشلا ىلع ىش كو
 حمي ْمَل ىرخألا َنِم َجَّرْحَو رخجلا يحن ىدخإ ْنِم لَحَد وأ «ناورذاشلا

 :ىلاعت لاق دقو .تيبلاب ال تيبلا ف فئاط هذه ةلاحلاو فئاطلا نأل ُهَفاَوَط

 يف يذلا رادجلا سم امع ةازاوملا ِدْيَقب زرحاو ''*#7يقيتَعْلا سيلا اوكري
 «جراح هندب مظعم نأل ؛حصي هفاوط نأ يأ هجو َّسَمْلا ِةَلَأْسَم يفَو «بابلا ةهح

 اذهلو «سأرلاو ديلاب ال نيمدقلاب ةربعلا نألو تيبلاب فئاط هنإ :لاقي نأ قدصيو

 . هلعفب فلاحلا ىلع ةرافكلا بوحجوو بنجلا نع ميرحتلا اوفن

 ىءاجلا حتفب رّجَحلا هيف امهدحأ ناياب نانكر :ناكرأ ةعبرأ تيبلل :ٌةَدِئاَف

 ندع رجحلاو ناورذاشلا جارعخإ ببسو ءامهدنع ءاحلا رسكب رجيلاو نايماش نانثاو
 «كلذك اهوك رف كلذ نع ةقفنلا مهب ترصق اهءانب تداعأ اّمَل اسْيَرق نأ تيبلا ءانب ا ا

 اَذإ ةكم ُمَدَقَي يح عي للا َلوُسَر تنَأر) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل )٠١85(

 هاور .(عّبّسلا َنِم ٍيفاّرَطأ نالت بخ مدي َنْيِح ُفوُطَي اَم لأ دوسلا َنُكرلا َملَْسا

 )١5717/587(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم

 . ۲۹ / جحلا لاما



 هَ و ما 4 3

 افرَش هلل ١ اهدار ةكم لوح باب :حَحْلا باتك <,

 هيلع تناك ام ىلع اهتداعإ يف بط ةشئاع ثيدح هغلب امل ريبزلا نبا نأ حص نكل

 اَهَمَدّهَف سالا فاحأ ُتْسسَلَو ؛ٌقِفنَأ ام دج ميلا انأ : لاق ةيلهاجي مهدهع برق الرل

 ؛ِنْيَباَب اهل َلَعَجَو َرَجَحْلا اه َلَعْدَأَو ماسلا ٌةالّصلا هيلع ميهار ٍدِعاَوَقَىَلَع اًهاَنَبَو

 هداعأو «هريغو يقرزألا لاق امك طقف رجحلا ةيحان نم يذلا قشلا ٌجاَّجحلا مده مث

 كنع يتارلل رهظي وهو ريبزلا نبا ءائب رخآلا قشلاز «شیرق نمز يف هيلع ناك امىلع

 .باحصألا هلاق امك ال ناورذاشلا ىلع فاوطلا يف ةحصلا يغبني ذئنيحف راتسألا عفر

 .''"ء اتال جملا َلِخاَد اعْبَس فوُطَي أَو

 نع سانلاو دجسملل ةيامح هقيطي ناك نإ يأ ءًايشاَم َفوُطَي ْنَأَف ؛نَّسلا اّمَأَو

 نع يعفارلا هلقن امك ةهارك الو رذع نكي مل ناو زاح ًابكار فاط نإف ؛ةبادلا ىذأ

 أ َنَجَحْلا َمِلَعْسُيَو ءاهب مزجلا هريغو يدرواملا نع ةيافكلا يف نكل «باحصألا
 هيف ناك يذلا نكرلا ملتسا رجحلا ين ولو ؛عابتالل هِفاَوَط لوا ديلاب هسملي

 يبعأ كلذ بحتسي الو © *”عابتالل ُهَلَبقُيَو ؛ ؛يمرادلا هلاق هيلع حسو هليو

 بحاص ةرابعو ؛ةضورلا يف هركذ فاطملا ٌرّلخ دنع الإ ءاسنلل ليبقتلاو مالتسالا

 رجلا مالتسا ءاسنلا ىلع سيل لاصخلا

 ءًاضيأ ٌرَجَحْلا هيف يذلا َّنْكّرلا لّبقُيو ملتسي :بيطلا وبأ يضاقلا لاق :ٌعْرَف

 يف كلذ لعف ىلع راصتقالا :بذهملا حرش يف هلاق امك روهمجلا مالك ٌرهاظو

 ىَلَصَو اعْبَس ٍتْيبْلاِب فاطق يي يلا مِدَق) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل 0 )١44
 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(اعّبَس ٍةَوْرَمْلاَو اًفّصلا نيب فا نيت ر ماما فل

 :حيحصلا يف ملسمو )١555(. ثيدحلا :ةورملاو افصل ملا نيب يعسلا يف ءاج ام باب

 . 175/599 ثيدحلا

 هك امو "لاو .ُهَدِي لَ م يد حح مِل مَع َنْبا تار :لاق عفان ثيدحل ۰ ۸۹(

 .(۱۲۹۸/۲ )٤١ ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .(ُهَلَعفَي لي هللا َلوُسَر تیار دن



 #4 فرش هللا اَهَداَز َةَكَم لوخُد باب :ّيَحْلا باك

 0 هْيَلَع هن عضب

 لب ؛هرحآو ٍفاوُّطلا ب يف الإ ماحزلا بح ال :ّمألا يف يعفاشلا لاق : :ٌعْرف

 لمحي معن حرك نم ىلع ٌدر وهو ر ليبقت ىلع ةمحارملا ةركق ال هنأ ةحيرص

 ام َلَّبق مث اصعب وأ هديب هملتسا يأ مَّلَسا جحا ليبقت نع يأ َرَجَع نإ

 هتعاطتسا ردق هنأل هاب ىيلإ ناش «مالتسالا نع رجع نإف «عابتالل هب ملتسا

 ىن انك ريب ىلع تيا كو اريل فاطر :لاق بط سابع نبا نع يراحبلا يقو

 لقال أل فل هللا لإ مي الو 7 نیکو ُهذنِع ءيشب ها َراَشَأ نکلا

 عم هدي يف اهب ريشي ال هنأ مهوي دق كلذب دييقتلا نکل ؛هديب هلوقب زرتحا كلذ نعو
 یب راشأ ام لقي هنأ ىلع هن مث بذهملا حرش يف هب حرص امك هب ريشي هنأ

 . روكذملا سابع نيا ثيدحل فوط لک يف كلذ يِعاَريَو

 ام ا ا نأ لس حم ني

 ملا القز ملل حرش يف فنصلا لد 6 ۵ا لوط أر 0 ممم 6 1

 ل سلا كذب ٠ سَ

 يعن رهاظف لمحل اذه لإ ةحاح الو هنالك اذه 6 اتشسالا غټ

 ديلا ملتسي هنوك نم ثيدحلا يف ام قبط ام ىلع لدي هحيرص لي ؟ بألا يف هني يعفاشلا

 0 ؛رفعحج نب دابع نب دمحم تیار ن ررر ل نب رمح ثيل ا

 ْنِلا َلاَقَو هيلع ُدْحْسيَو لبي سابع ع نبا كلا تيار :لاف مث ِ؛ِهْيَلَع َدَجَسَو َرَجَحْلا

 وک ڈالر تلو :لاق ل هلع و لك بسلا لل ت ا : سابع

 :(31/13791)ثيدحلا :كسانملا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور . .(تلْعَفَف اَذَكَه لَ

 .حيحص اذه :لاق ی عهذلا هقق ةفاوو .هاحرخي مل و دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .(151ثيدحلا | :نكشلا ا دنع ريبكتلا باب :جحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )٠١۹١(

 يوونلا لوقو 1758/54 ه) ثيدحلا :حيحصلا يف فلس امك ملسم هاور ثيدحلا 0097

 . 9١ص )8-٠١( ج :حرشلا يف



 افّرَش هللا اَهَداَز ةكم لوخُد باب :جحلا باتك لل  ag ww Trر . 3

 .ُهل يتق ةعفرلا نبا اذكو «يعفارلل اعبت كسانملا الح

 «ميهاربإ دعا رق ىلع اسيل امهنأل اَمُهُمِلَتْسَي الو نْييِماَشلا نْيتْكّرلا لبق الر

0 
 «هديب امهيلإ ةراشإلا هيفكت :لاق هنأ هللا | همحر يعفاشلا نع فل ْنَم ْضْعَب َلَقَتَو ت

 ناكرألا نيب أموأ امهملتسا ولو امهمالتساب هرم اردا ىف معن بیرغ صن رهو
 يف لاقو ي ئبلاب يدتقن نأ بحأ ينأ ال | ةيدف الو ةداعإ هيلع نكي ملدا تيبلا نم

 ٌرداقلاف الإو نسحف تيبلا رئاس حسم امك ّلُجَر امهحسم نإ هنإ :اهنم رحخآ عضوم

 ريدقت ىلعو هب لقنلا ةحص مدعل لبي الو «عابتالل َيِناَمَيْلا ملم ءرجحلا ُلّبعُي
 . رجحلا هيف يذلا نكرلا ةدارإ ىلع لمحيف هتحص

5 
 عام م[

 . ًاضيأ عابتالل همالتسا دعب ديلا ليبقت بحتسُي : :حارف

 ؛هيلإ ريشي ال :ييميلا فيصلا يبأ نبا لاف يناميلا مالتسا هنكمي مل اذإ :ٌعْرف

 اهنأل هوا وهو: :يربطلا بحمل لاق «ءهيلإ ريشي :مالسلادبع نب نيدلازع خيشلا لاقو

 انه اذكف دوسألا رجلا يف زجعلا دنع هيلع اهبل هنع لدت

 افيو كب نإ للا ُيَبْكَأ هللاَو هللا مب ] :ِهِفاَوَط لوا لوي نأَو نم هلا <

 « ُمَلَسْو ِهْيَلَع علا ىل صحم أ دس اعات كلا ًءاَقَوَو كباتكب

e لك یف ًاضيأ ب حتسی ءاعدلا اذهو ؛يوْرَم ةظعبو ؛يعفارلا هدروأ امك 07 . ع ابتالل 

 با بف لو بدیل حرش ف هب حرص امك دکآ وألا يف وه معن .ةفوط
 ُماَقَم اَذَهَو كما ُنْمَألاَو كمر ُمَرْحْلاَو كتبي تلا نإ ٌمُهَّللا ] :هتهج يأ
 وه اذكو للو دع اذه دازو ئيوجلا هركذ ءاعدلا اذهو «[ راثلا نم م كب ٍدْئاَعلا

 يأ هسفنىلإ ريشي :هريغ لاقو «ميهاربإ ماقم ىل | اذه هظفلب ريشُيو :لاق رحم يف

 ةديسو ٩ ص ١ ج :نكرلا مالتسا دنع لاقي ام باب :مألا يف يعفاشلا ها هاور (۰۹۳)

 هللاَلوُسْراَي لاق هيي هللا لور باحلعأ ضف ذأ تنبأ :لاق هظفلو .فيعض

 . ع... ريك لاو ارنب اووف ] : :َلاَق ؟ ُهاَسلَتسا اذإ لوق فيك



 1.0 ًافرش هل | اَهَداَز كَم لوخُد با :حَحْلا باك

 ةَنَسَح ايدل يف انآ مهلا يَا َنيَبَو ںانلا نم كب ذيعتسملا ئجتلملا ماقم اذه

 (ٌمُهَللا) لدب مرر ظفلب نکل عابتالل رانلا باع انقو َةَنَسَح ٍةَرِخآلا يفر
 سابع نبأ ثيدح نم دوادوبأ ىور معن ريغ مل يردأ الف ِرّرَحُمْلا ظفل وه اذكو

 مرم اذ نْييآ ن يآ يدان كلم هدنِعو الإ ّيِناَميْلا نكر لاب تْرَرَم اَم] هعفر هيف

 وق راع

 2 ,0*01:3[هرحآىلإ .. .ةنَسَح ٍةَريخآلا يف َةَنَسَح اينذلا يف انآ مهلا :اولوقق هب
 الل ءِةَءاَرِقْلا نم لَضْفَأ هلوقنم يأ ءءاعدلا وأو ءةباحإلا ءاحر اش مب

 هلقن ركل لضفأ نآرقلاو ركذ عضرم عضوملا نأل ,ِهِروُبَأَم رْيَغ ْنِم ٌلَضْفَأ َيِهَو
 :اه ًابعوتسم يأ ,ىّلوألا ِةَنَالَتلا طاوشألا يف َلُمْرَي ْنَأَو ءصنلا نع دماح وبأ خيشلا

 يف هب حرص امك هنيه ىلع يأ يالا يف يِشْسَيَو ُهاَطَح ًابراقم هيَ عٍرْسُي ذب
 . بيرقتلا بحاص هلقن امك ؛هيلع صن ؛هرک هکر ت نإف 42:52 ابتالل رّرحُملا

 رهظألاىلع امهريغو لومحلاو بكرا َنْيَب لْمّرلا بابحتسا يف قرف ال :ٌعْرف

 دلا وه كريو لماجلا هب لمزيف

 ابر ] :نْينكرلا نيب ام لومي ي هللا َلوُسَر تعيس :لاق بئاسلا نب هلل ادبع ثيدحل 05

 :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[راثلا ب اذَع اقر ةَنَسَح ةَرخآلا يِفَو ؛ةنسح ايلا يف انآ

 باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو .(۱۸۹4۲) ثيدحلا :فاوطلا يف ءاعدلا باب

 بيتزب ناسحإلا يف نابح نباو )١/۳۹۳٤(. ثيدحلا :نينكرلا نيب لوقلا باب :جحلا

 .(؟ 81١ ه) ثيدحلا :حيحصلا

 نبال ننسلا يف يف ةريره يبأ ةياور نم ثيدحلا دجوو ؛دواد يبأل نئسلا يف ةدجأ مل )٠٠۹٠(
 .اكلم نوعی هب اكو ]:لاق هِي بلا نأ ؛ةريره وبأ يثدح ءاطع نع :هظفلو . هجام

 ةَنَسَح اًيندلا ىف انآ ا ار قرآلاو اهنا يف فاعلا وا كلا ينإ ملل :َلاَق نمف

 ثيدحلا :نئسلا يف هجام نبا هاور .[َنيِمآ : اوُلاَف «رانلا ب ّباَذَع اَنِقَو ةَنْسَح ٍةَريعآلا يفر

 .ظرفحم ريغ ثيدح هنأ ىلع لدي ام يريمدلا ركذو :يدنسلا لاقو )۲۹١۷(«
 ن اوستا ةباحصأر ي هللا َلوُسَر فأ ؛امهنع هللا يضر سابع نسبا ثيدحل (0095)

 ُمِهِتِئاَرَع ىَّلَع اًهوُهَذُف دق ْمهِطاَبا تخت مهيأ أوُلَعَجَو تاب اولمَرف ةنارعحلا
 . حص هدادسإو ؛(۱۸۸4) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وب هاور .(ىَرْسبلا



 فرش هللا اهدار هم لود با :يَحْلا باک 5

 فاوطلا ةيمست هركي ال هنأ :بذهملا حرش يف فنصملا دنع ٌراتخملا :ةدئاف

 ؛حيحصلا يف هو سابع نبا هب قطن اذكو رحم ًاعبت انه هب قطن امك ةأطوش

 .كالشا وه طوشلا نأل ؛ةهاركلا باحصألاو هللا هجر يمئاشلا نع لقن نإو

 «نيلبحلا نيب تاكرحلا لصاوت ىلإ هئاهتنال ,يْعَس ُةَبقْعَي ر فاو ُلْمَّرلا صتخب

 الو ؛زازتهالاو طاشنلا هب قيليف ؛تيبلاب دهعلا لوأ هنأل موُدَقْلا ف طب لزق يفز

 امأو ءامهدوجول ارمتعم ةكم مدق نم لمريو «نيينعملا ءافتنال عادولا فاوط ين َلْمَر

 لحد نإ لمريف ايقافأ ناك نإو «يناثلا نود لوألا ىلع لمريف أيكم ناك نإف جاحلا

 دارأ نإو ءاعطق لمر هدعب يعسلا دارأ نإ رظنيف هلبق اهلخد نإو ءفوقولا دعب ةكم
 مودقلل فاط اذإو «ةضافإلا فاوط ىلإ هرخؤي لب لوألا نود يناثلا ىلع لمر هريخأت

 يأ هيف ْلَقَيْلَو حصألا ىلع ةضافإلا فاوط يق هيضتقي الف لمري ملو هدعب ىعسو

 امك عابتالل [ًاروُكْشَم ايْعَسَو ءاروفغُم ابنَذَو ءاروُرْبَم اًجَح ُهَلَعا ٌمُهّللا ]:هلمر يف
 يعفاشلا مالك نم الإ هعالطا ةرثك عم هننس يف يقهيبلا هركذي ملو يعفارلا هاعدا

 افصلا نيب يعسلا يف ءاعدلا اذه هلاصخ يف ٌفافخلا ركذو «جاحلا يف اذهو هللا همحر

 اًهلَعْخا هللا :لوقي نأ هبساني يذلاف رمتعملا امأ «[ الرقم ٌاَمَعَو دازو ؛ةورملاو

 يسم ر

 فنصملا تكسو ءدصقلا وهو هلصأل ةدارإ جحلاب ريبعتلا رفتغيو 0[ ةًَروربم ةجح

 باحصألا هللا جر يقال نعتز ينقال اع ةريخألا ةعبرألا ي لوقي امع

 تنأ كنإ مَع مَع زواَتو محزاو رفع بر ] :اهيف لوقي نأ بحتسي هنأ ىلع

dr 
 .[ راثلا باَدَع انو ةنسَح رحل يِنَو ةَسَح ايلا انآ اني مهلا ْمَرْكَألا رَعألا

 راضأ عيمج هلوقو ٠””عابنالل هيف لرب فارع لک عيوب يف َعيطنعب
 وبأ هاور .(رّضْخَأ درب اعيطضم ف ىبنلا فاطر :لاق ؛هض ؛ةيمأ نب ىلعي ثيدحل ٠١97

 باك :عماسملا يف يذمرتلاو .(۱۸۸۳) ثيدحلا :عابطضالا باب :ننسلا ف دواد

 ثيدح اذه :لاقو «(859) ثيدحلا :اعيطضم فاط ٤ يبلا نأ ءاح ام باب :جحلا

 دخلا :عابطضالا باب :نئسلا يف هجام نباو . ب ِهْيلَعَو) :هظفلو حیحص نسح

4(9( . 



 1.۷ فرش هللا اهدار ةكَم لوخُد باب :ّعَحْلا باک

 ةثالثلا تافوطلاب صتخي لمرلا نكل نيمزالتم اناك نإو عابطضالاو لمرلا نأ ىلإ هب

 هنأ ,حيِحّصلاىَلَع يعّسلا يف اوب ا 5 بحتسم عابطضالاو لوألا

 .هدورو مدعل ءال :يناثلاو «تيبلاب فاوطلا هبشأف نيفاوطلا دحأ

 يف عابطضالا ةهاركل حصألاىلع فاوطلا يعكر يف "رسي ال :ٌعْرَف

 ىلع ِهْيقْرَطَو ِنَمْبَألا هبكنَم تخت هئاذر ٍطَسَو لْعَج «عاطضالا يأ ءٌَوُهَو ءةالصلا
 هنأل ؛كلذب يمسو ةراطشلا لهأ EES نعألا e و رَسْيَألا

 .دضعلا وهو ةدحوملا ناكسإب عبضلا نم لاعتفا

 لهأ نم ةأرما تسيلو رتسلا يف ناحدقي امهنأل «ٌعبَطْضَن لَو ةأرَملا لمر الو

 ا اب راي طار اراك يفكر مشل
 ا ا نوتيلا ا + :كيذلت ردك تملا نيرو هب لع هلأ اما نع قادما

 دعبلاف هريغ ىذآ وأ ةمحزلاب ىذأت نإ معن «مهنع بيرغ لقن وهو ناورذاشلا نع
 فاوطلا لوأ يف مالتسالا بحتسي هنأ !مألا ف هت نع يجيندنبلا لقنو لوا

 اه ٌدعبلاف ةأرملا امأ ءلجرلاب صاح هلك اذهو «يذوأ وأ ماحزلا يف ىذأت نإو هرخآو

 «ىلوأ ِدْعُب َعَم ُلَمَرلاَف ِةَمْحَرِل برقا لَمَرلا تاق ْوَلَق «فاطلا ةولح يف الإ لضفأ

 قلعتملاو ةدايملا ق ةقلعتم ةف كولا (ةفانعلا ناكم ةقلعتم ةليضف برقلا نأل

 دارفنالا نم لضفأ تيبلا يف ةعامجلاب ةالصلا نأىرت الأ «ةظفاحم اب ىلوأ ةدابعلا سفنب

 ذك ؛اهيف لمريل فقو اهاجر نإف ؛ةجرف وجري ال ناك اذإ هلك اذهو دجسملا يف

 ةيشاح يف سك نأب يأ ءاّسْنلا َمْدّص فاي نأ لإ «يعفارلل اعبت ةضورلا يف هديق

 ياو نأَو ٌنهتسمالمو ٌنهتمداصم نم ًازرسحت «ىّلْوَأ لمَ الب ُبْرُقْلاَف فاطلا

 أ جحا يف فاض اذإ ناك دو هللا َلِوُسَر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثیدحل (۱۰۹۸)

 هاور e وكم هدا يحمر فارما ندب تح 11 لا

 يِبشْنَيَو فارطأ َةَنالَن بحي :ةياور يلو )١١١١( ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا
 . (۱11۷) ثيدحلا :(ةَعْيَرَأ

 .عايطضإلا :ي يأ م.
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 فلخ نيتك هد اصيب ناو هبوجو ف ينآلا فالخلا نم ًاجورخ ُةَقاَوَط
 يفق الإو بازيملا تحت رجحلا يفق هفلخخ امهلعفي مل نإف ٠" 'عابتالل ماقما

 ةيحتك امهنع هتأزجأ ةضيرف ىلص ولو «هريغو مرحلا نم ءاش ثيحف الإو دجسملا
 يف امهلعف نم لضفأ ماقملا فلخ امهلعف نأب رعشي فنصملا مالكو .مارحلا دجسملا

 .عابتالا هدعاسي نكل ةفقو هيفو ةبعكلا

 رئاس نم لضفأ ههجو ىلإ تيبلا دنع ةالصلا :نيدلازع خيشلا لاق :ٌةَدِئاَف
 .تاهجللا

 ىلا عكس ا

 010 عابتالل «صالخالا ِةَيئاثلا يِفَو ينورفاكلا اَْيأاَي لقط ىلْؤُألا يف ارقي

 ىلوأ رارسإلاو رهحلا نيب طسوتلاف الإو هسفنب الح اذإ اذهو اهريغك ديل دهب

 اليل لایت مشل علطول رحنا عولط نمو رغ ىلع رشي الغ رم ابا
 بج :لوق يقو باب يف ةضورلا ي هيلع هب امك تايرهشبا ي أضيا امهيف رهجر

 يلع اود ] :لاقو امهب ىتأ ُمالَّسلاَو السل ل واورول

 كلذل ِمآلَّسلاَو ِةالَّصلاٌلّضفَأ هْيلَعلاَق دقو امهبابحتسا حصألاو ""[ ككا

 )ا )٠١۹۸ مقرلا يف مدقت دقو ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل )1٠٠١(
 سيلا ات ! ذإ یتح) :لاق ج يتلا جح يف ؛ امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباح نع(

 للا هيلع مهار | ماَقمىل مق ب رأى سمو اتال لمرف نک رلا مما ءم
 يأ - :لاق ءيا نو هني مالا َلَعَحَف ىم مهري م امم نم اونو ارق
 ب نيتتكرلا يف ارقي ناك ا يبنلا نع الإ هک هلع ا تیا ع دمع یی رفح

 داور .(یک لا َملساَف تيا ىلإ َعَحَر مث «نوُرواَكْلا اهيا لنور 4دحأ هل هللا ره لق

 هأور :لاقو ((4405) ثيدحلا :تاوطلا يعكر باب :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا

 ثيدحلا :ِّيلَو يلا ةجح باب :جحلا باتك يف لاق امك وهو ؛حيحصلا يف ملسم

<(OYIAN EY) 

 :لوقيو ؛رخدلا موي هجا كلم يت ابل انو :لاق هه راج نع ثيدحلا )۹ ١50

 يق ملم ه اور .[ ذه ينجح َدْعَب َجُح +أ ال يعل ير ال ينإف ؛ْمُكَكِساَنَم اوُدْحَأَ

 3 دواد ربأو ١ :OTA ثيدحلا :ةبقعلا ةرمح يمر بابحتسا باب :حيحمصلا

> 



 “ء۹ ًافرش هللا اَهَداَز ةكم لوخُد باب :جحلا باتك يال مر وو 72 0

 ةالاوملا يف انه فالخلاو "عت نأ لإ الإ ءال ] لاق ؟ اَهُرْيَع يلع لَه :لئاسلا
 ام اهللختي نأ زوجي ةدابع امهنم دحاو لك نأل ؛ءوضولا ف ةالاوملا ف فالخلاك

 .رضي ال رذعب ريسيلا قيرفتلاو ةالصلا فالخب اهنم سيل

 ةَ ناك نإف ؛ًاضرف ناك اذإ هلع فاوطلا يعكر بوجو يف فالخلا عرف
 نأب عطقلا :يناثلاو «نايبلا بحاص هححصو نيلوقلا درط :امهدحأ ؛نائيرطف

 .هريغو مامإلا هححصو ؛ةنس ةالصلا

 رل امك هطرشب يأ ءلوُمْحَمْلِل بح هب َفاَطَو امرخُم َلآلَحْلا َلَمَح ولو
 رهاظ هركذ امو .هطئارش عامتحاو هتقو لوحد لوانتيل هطرشب يلوقو «ةباد بكر
 هسفنل هاون اذإ امأ ؛هل لومحملا نع فاوطلا ىون وأ ءًائيش لماحلا وني م اذإ امف
 هطرشب يأ ءهيسفت ْنَع فاط دق ٌمِرْحُم ُهَلَمَح ول اذكو «لماحلا نع عقي نأ يغبنيف

 ُهدَصَق نإ هنأ ٌحصألاَف ءفطي مل ن نإو يأ أَو « *لؤإ هيلع فاوط ال هنأل
 ؛ةصاخ لماحلل هنأ :يناثلاو «ةبادل | ةلزنم لماحلل ًاليزنت ةصاح يأ ُهَلَق لوُمْحَمْلِ

 امهدحأ نأل ؛ًاعيمج امه بسحب هنأ :ثلاثلاو «هضرف هيلعو هريغ نع مرحأ اذإ امك

 لعفلا نأل ءُطَقَف ٍلِماَحْلِلَف اَمُهْلْوُأ هبسفنل هِسفنِل ُهَدّصَق ْنَِو هب ريد دق رخآلاو راد دق

 راد هنأل ؛لومحملل :ليقو ؛هسفن نع هفرصي مو هنم ردص

 .امهيلك وأ سفت دصق ول امك وهف ةثالثلا ماسقألا نم دحاو دصقي مل ول : عرف

 :اهيناثو ِلِماَحْلل عرفو ٌحّصَألاَف يقتل فاول داحاو لک یون ول :ٌعْرَ

 . هيبنتلا يف وهو يعفارلا هلمهأو م ءامه :اهثلاثو «لومحملل
 [ ةر قتعك ناك ُهاَصْحَأَف تيا اذهب فاط ْنَم ] :لاق ي هنأ يور :ةمياح ر رپ وو ھا يم م نا هم للا ا

 :كسانملا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو )١۹۷١(. ثيدحلا :رامجلا يمر يف باب :ننسلا

 .۲۷۰ضص د ج :رامجلا ىلإ بوک رلا باب

 . (۷۴۹) مقرلا يف مدقت ۱۰۳)

 ( CFةؤادأ هيلع فاوط هنأل هطرشب يأ ؛يتآلا وحنلا ىلع ةرابعلا (۳) ةخست يف .



 افرش هللا اَهَداَز َةَكَم لوخُد باب :ٌيَحْلا بانک 1

 د ىلع او دل عال ا عا دياب ل هنأ عر

 ا يت يف

 افصلا ات نم جرحت من العز فاّوطلا َدْعَب رَجَحلا ملتي :لصف

 ٍةَوْرَمْلا ىلإ اصلا َنِم باه : :اعْبس ىَعْسَي ناو ءافصلاب أدبي نأ ُهْطْرَسَو ,يغّسلِل

 .عابتالل :ىرخَأ هيَلإ اهنم ُةُدَوَعَو ةَرَم

 ملتسي ىتح مارحلا دجسملا نم جرخي ال امهنع هللا يضر رمع نبا ناك :ةَدئاَف

 .نيعباتلا ءاملع نم ةعامج نع كلذ لثم لقنو ؛فاوط ريغ وأ ناك فاوط يف كرا

 ما ع

 يعسلا نيب يأ ءاَمُهَنِيَب لل ال ثْيَحِب موُدُق وأ ا نكر ٍفاَّوَط َدْعَب ىَعْسَي نو

 يبأ خيشلا نع نايبلا بحاص لقنو ؛عامجإلاب ةقْرَعب ُفوُقوْلا مودقلا فاوطو
 مدقي نأ ىنم ىلإ هجورخل عادولل فاط اذإ ةكم نم جحلاب مرحأ نمل زوجي هنأ :رصن

 ري ام هريغل َرأ مو :بذههلا حرش يف فنصلا لاق «فارطلا اذه دعب يعسلا

 عقو اذ | :لاق هنإف ؛هقفاوي ت یم لاا بحاص قالطإ رهاظ :ُتْلَت

 وأ ةفرع لبق ًالفن وأ اضرف فاوطلا ناك ءاوس رجأ مارحإب ٍيفاوّط دعب يِعّنسلا

 لق ري یس كالا أ ياا ف بأ قت مو الم ی

 جحلا ىلإ ةكم نم جورخلا دارأ اذإو :لاق هنأ يطيوبلا يف هي يعفاشلا صن نع

 هاكح امل دهاش اذهو .نيتعكر يلصيو ىعسيو فوطيف تيبلا عدوي نأ بحأف

 هنم نيتحسن نمو ؛هظفل اذهو كلذ هيف َرأ ملف يطيوبلا تعحار نكل نايبلا بحاص

 اعبس تيبلاب فاطو رهظلا لبق ةيورتلا موي هجوت ةفرع ىلإ هجوتلا دارأ اذإف .ُتْلَقَن

 دجسملا نم اهجوتم ّيحلاب ّلهأ مث عادولل

 فا نم ] :لوَُي هللا وسر فيس ب :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ) 0١

EEEهَل كو ٌةفيِط اب نع هللا  

 .(۳۹۸۹) ثيدحلا :ناسحإلا ف نابح نبا هاور .[ ٌةَحَرَ اهب هل عفر ةَسَح اهب



EL 8ك ا ةو و  ." 

 1۱ افرَش هلل | اَهَداَز ةكَم لوخُد باب :جَحلا باتِك

 ةبرق سيل يعسلا نأل ةضافالا فاوط دعب يأ ُةْدِعُي ْمَّل موُدَق َدْعَب ىّعَس ْنَمَو

 هداعأ نإف ءاهدحو اهب برقتي ةدابع هنإف فاوطلا فالخب فوقولاك هسفن ف

 مث هتداعإ بحتسي هنأ :لافقلا ىواتف يف تيأرو «هوركم :ليقو «ىلوألا فالخف

 .ضقانت اذهو ًايناث هلعفب دري مل عرشلا نأ هدعب ركذ

 ٠ عابجلل ِيَماق َرْدق ِةَوْرَمْلاَو اصلا ىلع ىَقْرَي نأ ءلجرلل يأ ُبَحَتْسُيَو

 منازل ىلع هدناوز نم وهو ؛هيبتلا بحاس هلاق هزل ع قرت لف ةرل ام

 ديك هللا يك هللا ارا للا :َلاق ّيِقَر اذ التم ىثخلا ن نأ ٌرهاظلاو ؛ةضورلاو

 هللا الإ هلا ال ءانالؤأ ام ىَلَع ل َمَحْلاَو اناذه ام ىَلع را هلا ُدْمَحْلا لَو

 ىلع وهو ربع هيب تيِمُبَو ييجي ُدْمَحْلا ُهَلَو ُكْلُمْلا هَل هَل كيرش ال ُهَدْحَو

 وُعْدَي مث يلا هديب هلوق هيف َرأ لو هوحنب ٩۱۰ یدال ریو ءيَ لک

 مّلْغَأ ل او ؛عابتالل ءافلاتو اينا َءاَعُدلاَو َرْكَذلا ُديِعُيَو :تلُق .اتذو اند َءاَض

 يىْغّسلا لوا يشن نو «يعنارا مزج هبو ةفلاثلا ةرملا يف ًءاعدلا ٌديعي ال :ليقو

 امك لمرلا قوف ًاديدش ًايعس ىعسي يأ ءِطَسَوْلا يف ودعيو هتئيه ىلع يأ فرخآَو

 يشملا عضوم يأ ًفوُرْعَم نيعْونلا ٌعِضْوَمَو ,عابتالل بذهملا حرش يف هركذ

 © ١6< ا

 ىر ىَتَح ِهِئَلَع ىَقَرَو اًمّصلاب ادب الر بابلا ف ليوطلا هثيدح يف هيض رباج نعو (١1.ه)
 باب :حيحصلا يف ملسم هاور .(ثيدحلا ... ُهَرْبكَو هللا حوف ءةَلبِقْلا َلَبقَتسا تلا

 .مدقت دقو هوي يبلا ةجح

 دحلا :ةكيبلا ةجح ةفص باب :نئسلا يف دواد يبأل ةياور فو «فلاسلا ثيدحلل 005

 ه ج :اقصلاىلع ءاعدلاو ركذلا باب :كسانملا باتك :نئسلا يي يئاسنلاو )١90(.

 .[ ٌرْيرلَق ءيش لک ىلع وهو تي میو يي ُدْمَحْلا لر كلما ُهل ] :هلوق دعب ٠۱٤۲ص

 ءاَعدلا ريح ] :لاق و يبلا نأ ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل كلذكو

 نرش ا هش ها 9إ ف 1 يلق نم ولاول امو قرع ات

 باتك :عماحا يف يذمرلا هاور [ ُرْيدَ ءيش لک ىَلَع ره ُدْمَحْلا لَو ُكلُملا هل
 هدانسإو .بيرغ نسح :لاقو ((5586) ثيدحلا :ةفرع موي ءاعد باب :تارعدلا

 . ثيدحلا لهأ دنع يوقلاب سيل



 فرش هللا اهدار َةَكَم لوخذ با :ٌيَحْلا باك ؟ 1١"

 نكر يف يبملا دومعلا وهو رضحألا ليملا ىلإ هلوصو لبق نوكي َمْدَعلا نإف ؛وْدَعلاو

 وهف كلذ ادع امو نيفورعملا نيدومعلا نيب طسوتي نأ ىلإ عرذأ ةتس ردقب دجسملا

 . يعسلا لح

 . ىشنخلا اذكو ىعست الو يشم ةأرملا :ٌعُرف

 يف هل ضرعت امك ةراهطلاو تسلا طاريشال انه فدصملا ضرعتي مل :ٌعْرَف

 ابجاو ال نابحتسم امهنإف كلذك رمألاو ؛فارطلا

 فاوطلا نيبو هنيب اذكو هيف ةالاوملا بحتست :ّعْرَ

 هلقن امك هيلع صن 00 نإف ءايشام رک نأ بحتسي 7

 ةَوُرَمْلاَو امّسصلاب 8 نإ :لاق هنأ سنأ نع روصنم نب ديعس قور :َةَدْئاَف

 ما چ چم

 . بر َنْيِعْبَس س قت ٌلِدْعَي

 ٍةجِحْلا يذ ٍعباَس يف ًةْكَمب بطب ان نأ ِهبوُصِنَم وأ ماما بحب :ٌلْمف

 ْمُهَماَمَأ ام ْمُهُمْلَعُيَو ,ىنم ىلإ ٌودغْلاب اهيف مُر اب یو رق ةَبَطْح ٍرْهظلا ةالص َدْعَب

 لاق «جورخلا لبق عادولل اوفوطي نأ نيعتمتملا رمأيو 2" "عابتالل كِساَنَمْلا نم

 سيل مهل بحتسم فاوطلا اذهو :بذهملا حرش يف لاق ؛يعف ذرا بت ةضورلا يف
 يعفاشلا نع بذهملا حرش يف كلذ دعب هلقن امك عتمتملاك ؛يكملار لق هبحاوب

 امك لعفي نأ مهمامإل بحتسا ةكم لوحد لبق فقوملا ىل ! ارهجوت ول :ٌعْرف

 لبق ناك اذإ ا طا ُلرُسَر ناكر :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع )1١(

 باتک :كردتسملا ف ر مكاحلا هأور .(مهكيساتمب ْمُهَربحَأَف «سانلا طح ؛مويب يول

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه ؛لاقو Ap) 11۹( ثيدخا :كسانملا

 حيحص :لاق ىهذلا هقفاوو



 ارش هللا اهدار كَم لوخُد باب :ٌيَحْلا باك

 هللا ُهَمِحَر ُيِربَطلا بحمل لاق اهلخد ول ةكمي لعفي

 نويو «رهظلا لبقو حبصلا ةالص دعب يأ «ینم ا غلا َنِم مهب حُرخيو
 اهنولخدي لو :تلق و .تافرَع ًاودصَق ريب ىلع يأ سنشلا تعط اذإف اهب

 من ءعابتالل ملغ هل او سْمّشلا َلوُرَت ىتح ٍتاَفَرَع برق ةريدب نوُمِيِقُي لَ
 دعب «تافرع نم هرخآو د ةنرع نم هردصو ميهاربا دجسم يأ اإلا | ْبْطْخَي

 اذهو عابتالل انج َرْصعْاَوَرْشلا سالب يصب مل :عابتالل طخ لاززلا

 «سانلاو مامإلا ي أ اوفقيو «ميقملل زوجي الف كسلا 0
 س

 & ص سل

 ليلها اوريو وعذب ىَلاَعَت هللا ْنوُركْذَيَو «عابتالل يبوُرغلا ىلإ ةقَرَع
 نويينلاو ان أ تلق اَم ُرْيَحَو فرع موي ُءاَعُذ ءاَعذلا ريح ] :مالسسلاَو الملا 5

 ّلُك ىَلَع َوُهَو ُدْمَحْلا هو كلم هَل هَل كير ال ُهَدْحََو للا ال هل اإ آل :يليق نب

 يرفختسملل تاوعدلا باتك فو ۰ ةبارغلا عم هنسحو يذمرتلا هاور رق ءايش

 ةَقرَع موي ورم فل «دَحأ هللا وه لقط ار نم :اعوفرم هيض سابع نبا ثيدح نم
 هلل ادبع نب نيسح ثيدح نم يقهيبلل تاقوألا لئاضف باتك ينو «[َلآَس ام َّيِطْعَأ

 هرذص ىلإ ُهاَدَي ةفَرعب وُعْدَي لي هللا َلوُسَر تير ] :لاق سابع نبا نع ةمركع نع
 0و

 افخلا ركب يبأل لاصخلا يف هتيأر امك ؛ةفرعب ةقدصلاو قتعلا بحتسي ر عرف

 ضايع نسب ليضفلا رظن ذذ دقف ؛ىلاعتو هناحبس هلل اب ّنلفلا نقاولا نسحيل :ةدئاف

 . ةكم لبج :ٌريبث (*)

 . تافرع برقب ٍداو وهو :ةَنَرَع (#)
 :لاقو ؛ًافنآ مدقتو (7585) ثيدحلا :تاوعدلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور )١٠١(

 . ثيدحلا لهأ دنع يوقلاب سيل هدانسإو «بيرغ نسح
 :ءاعدلا يف ةراشإلا يف ءاج ام باب :ةيعدألا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم يل )٠٠۹

 نب نيسحلا هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور :يمثيحلا رجح نبا لاق ١: 1۸ص ١٠ج

 .فيعض وهو هلل اايبع نب هلل ادبع



 اهدار َةْكَم لوخُد باب :ٌيَحْلا باتک 23 عبس فرش

 ًاقئاد هولأسف دحاو لحر ىلإ اوراص ءالؤه نأ ول متيأرأ :لاقف ةفرعب سانلا ءاكب ىلإ
 لحجر ةباجإ نم نوهأ هللا دنع ةرفغملل لل او :لاقف هلل او ال :اولاقف ؟ مهدري ناكأ

 هيض رمع نب ملاس ىأرو «ىلاعت هللا ريغب مويلا كلذ يف لغتشي الأ يغبنيو .قئادب

 هنأ صو . .ىلاعت هللا ريغ مولا اذَه يف لاس رجاع ا :لاقف سانلا لاسي ًالئاس

 ةنإو ةَفَرَع موي نم رانلا نم ادلع وو لا نين اذأ نب تأ مان نم ام 1: لاف

 ءاَشِعْلا َمَم هوم َبِرَْمْلا اورخَأو ةَفِلَدْرُم اوذصق سْمشلا تبرع اَذِإَ

 يعفاشلا صنو رست نإ اهب لاَحّرلا طخ لبق نوكيو ۰۱۲ا مج قرب

 قيرطلا يف عمج رايتخالا تقو توف فاح ول هنأ ىلع ءالمإلاو مألا يف هللا ُهَمِحَر

 اذهو «هيلع لمحي نيرثكألا قالطإ لعلو :بذهملا حرش يف لاق ؛تاعامج هعباتو

 . ةفرع يف مدقت امك كسنلا ال رفسلا ببسب عمجلا

 تلقا كِل ر ر تک :لاصتللا بحاص لاق :ةَدْئاَف

 اذإ :هنييَض دمحأ مامإلا لاقو [يِرْحْأ ٌمِظْع تن ْلَبقا ّمُهَلل «تقفش أ َكباَذَع نير
 ام 8 ب

 كنو ا ق ال

 )١١٠١( ه ج :ةفرع موي يف ركذ ام باب :كسانملا باتك :نئسلا يق يئاسنلا هاور ص۲١١

 ١ . ثيدحلا :ةرمعلاو جحلا لضف باب :حيحصلا يف ملسمو )١84/555(.
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع هدانسإو .

 عادولا ٍةَّحَح يف ٌعَمَح ل هللا َلوُسَو نأ ؛هنض يراصنألا بريأ يبأ ثيدحل @ ١١( لل

 :امهنيي عمج نم باب :حيحصلا ف يراخبلا هاور .يقِلدْرُملاِب ًءاَشِهْلاَو برملا

 لَو يللا َّمّمَح) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ةياور نمو ؛(1774) ثيدحلا

 ىَلَع الو ءاَمُهنَْي حبس ْمَّلَو ةماقإي اًمُهنِم ود َدحاَو لک .مْمَحب ءاّش عيار برغم ن

 . 1310059 ثيدحلا :يراحخبلا هاور .(اَمُهنِم هد داو لك ِرْثإ

 ىَلَص هيو هللا َلوُسَر تیر امر :لاف ؛ه# دوعسم نبا كيدحلف ؛ريخأتلا ليلد امأ @

 يتوب رْحَمْلا ىلصو عنب ءاَسِْلاو ِسرْعَمْلا الص ٍنيالَص الإ اهتاقيم اإ الص
 . (1؟43/957) ثيدحلا :حيحصلا ف ملسم هاور (هِتاَقْيِم َلْبق



E 5-9116 فرش هللا اهدار ةكم لوخُد باب :جحلا باك 37 3 د ع 5  

 يِئاَعُد بجتْمماَو يعرض مَحْراَو يوت لبقتو يأ ْمِظْعَأَو يكلسن لاف تبحر

 .[ يِلْوُس 0

 انه اح تفقو] يي هلوقل يتاقرع ضْرَأ نم ِءُْجِب ُةْروُصُح ٍفوُقوْلا بجا
Bo0-20 و  

 «يتأيسف فوقولا بوحو ىلع ليلدلا ام امأ و لس هاور [ فِقْوَم 07

 وهو اهرضح ول اذكو ثكملا طزيشي الو يأ «هوخنو قبآ ِبّلَط يف ارام ناك إو
 ىرعأ ٍةهج ىلإ ُهَفرص نأ ىلإ (هرخنو قبآ بلص يِف) هلوقب راشأو «ةفرع اًهنأ ملعي ال

 ىرحأ ةهح ىلإ فاوطلا فرص يف فالخلا هيف اوركذي ملو 3
 درط عنع الو لات مرتو اهو اينو رت كارلا 0 رفلا لعلو :لاق

 .يرجي ال هنأ رهاظلا نكلو E ةهج نع ًادصق فرص اذ ذإ هيف فالخلا

 موصلا هيزجي ال اذهلو ؛اهل هتيلهأ مدعل ديَلَعىَمْعُم ال ةداعْلِل ًالْمأ نوک طرتشب

 ةضورلا يف عقوو «روضحلاب ًءافتكا هيزجي :ليقو ؛هراهن N اذإ
 يلومقلاو ةعفرلا نبا هعبتو ؛هيلع ضرتعا مث ؛اذه ححص يعفارلا نأ بذهملا حرشو
 آلا هحرلا ىكح مث ؛ءازجإلا مدعب الرا مو هنأ :يعفارلا يف يذلاف ؛ًوهس رهو
 اضيأ ريغصلا حرشلا يف وه اذكو ؛هيرجي هنأب

 نإو فنصملا هفذح كلذلو ؛هيلع ىمغملا نم ءازحإلا مدعب قرأ نوفا: رف
 . ريع ال يذلا وصلا يحك ًالفن عقي نكل :ةمتتلا يف لاق ٍرّرَحُمْلا يف هب حرص

 هيلع ىمغملاك ناركسلا عرف

 فرع ُمْوَي لاَوُزلا نم فوُقوْلا ُتْقَوَو «هروضحل قرغتسملا ي أ مولا ساب و
 مل نکلا ع مکا يّنَع او ] :لاقو هدعب فقو مالسلاو ة | ِهْيلَع هنأل

 حلم اهلك ىَنِيَو انهم ترَحَن ] :َلاَق و هللا َلوُسَر ذأ :لاق ؛ض رباح نع ۲
 الك مسح انه تدر .فقوم اهلك ةقرَعو انه تفقَوو .مُكلَحِر ين أونا
 ثيدحلا :فقوم اهلك ةضرع نأ ءاحج ام باب :حيحصلا يف ملسم هاور . .[ افقوُم
 , )۱۹۳٥-۱۹۳۷( ثيدحلا :نتسلا يف دواد وباو 0114/14۹(

 0١١5( مقرلا يف مدقت )١١١١(,



 يكل 0 ر #* و عب د را« عا م

 افرَش هلل | اَهَداَر ةكم لوح باب :جَحلا بانك

 اَمِهّيْقُم َرْدَق رابتعا يغبنيف ءرصعلاو رهظلا ىلصو نيتبطخ بطح نأ دعب الإ فقي
 رخقلا ىلإ ةؤاقب حيحطصلاو «ةيحضألا تقو لوحد يف هلثع باحصألا لاق امك

 ىتأو ةالّصلا هده انعم َكَرْذأ ْنَم ] :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هلوقل رحنا ّمْوَي

 يارا ر امو تق یر اخ تڈ رنز 0

 نب و ر 0 عمج نم رع جحلا] با هححص 0300 “لا الص 0 س هلثك ج2 يع تلا

 ةالكملا ِهْيَلَع هلمعل بورغلاب جرخي :يناثلاو ءكسانملا مآ وهو " ”هكاحللاو نابح

 مث اراَهَن فق ْوَلَو ءالف آلإو اليل فرقولا زاج اراهن مرحأ نإ :ثلاغلاو ُمالّنسلاَو

 مَن ْدَقَف فلاسلا ثيدحلل .اباّبَحِتسا ام َقاَرَأ َدُعَي ملو بورغلا َلْبق ةَقَرَع َقَراَف

 اكسن كرت سَم ] :سابع نبا نع ّمص دقو كن هنأل بجي :لرق يفز س

 نم ىلع راهنلاو ليللا نيب عملا بجي له هنأ فالخلا اذه لصأو 7 مد هيلع

 ) )1١14ٍمَمُحِب يعي - فقول و هلا َلوُسَر تبار :َلاَق ؛ٌيِئاَطلا سرتصُم نب ورع نع -
 ا ول او يبت تْئِْنأو يف تلل ي لح نب هلا لرز اج تلق

 وسر لاقف ؟خَح يب لَه هيلع تفقو الإ -لامرلا نم عفترا ام - لبح نم تک رت

 مك َدَفُك اراه وأ اليل كلذ َلْبَق َتاَفَرَع ىَنأَو اللا ِهِذَه انَعَم َكَرْذَأ ْنَم ا

 ثيدحلا :تافرع كردي مل نم باب :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ هفت ىضقو ُهُحَح

 )١350(. ثيدحلا :عمجم مامإل كردأ نميف باب :حيحصلا عماملا يف يذمرتلاو

  (A31)بباب *كسانملا باتك :ننسلا 5 يئاسنلاو . حيحص نسح كثيدح اذه :لاقو

 تاسحإإللا ي نابح نباو .157ص هج :ةفلدرملاب مامإلا عم حبصلا ةالص كردي مل نم

 :كردتسملا يف مكاحلاو .(”855) ثيدحلا :ةفرعب فوقولا باب :حيحصلا بيت رتب

 ثيدحلا )٠۷١١١/ »)4۳ةدعاق يهو «ةمئألا ةفاك طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .حيحص :لاق يهذلا هقفاوو .ناخيشلا هجارحإ نع كسمأ دقو ؛مالسإلا دعا

 نم راسخ ركذ راسخ يمر باب e بیت زب ناسحإلا يف نابح نیا وز ملطالع)

 .حيححص + لا ف لاق

 )١١١١( ج :(550) ثيدحلا :ًائيش هكسن نم يسن نم لعفي ام باب :ًأطوملا يف كلام هاور 1

> 



 3 افرش هللا اهدار كَم لوخُد ابا :ححْلا بانك

 ق يوونلا هعبتو بوحولا حالصلا نب را ححصو ؛فالح هيف ءال مأ هنم نكمت

 علطىتح اهيلإ دعي مو بورغلا لبق ةفرع نم جرح نم نأ :ةيكلاملا دنعو «هكسانم
 عم هنأل د الف بوُرْلا دنع اهب ناَكف داع ذر حلا هتاف رحدلا ةليل نم رجفلا

 بذهملا حرش يف ححصو هانلق امل «ٌحّصألا يف ايل داع نإ اذكو ءراهنلاو ليللا نيب

 ولو ءليللا لوأو راهنلا رحخآ نيب عمجلا وه دراولا نأل ؛بجي :يناثلاو «هب عطقلا
 ةدعقلا يذ ةدع اولمكأف ةجحلا يذ لاله مغ نأب يأ ءأطَلَغ َرِشاَعْلا مولا ًاوفقو

 هلثم عوقو ّنَمْوُي ال هنألو .قافتالاب مُهأرجأ نيثالثلا ةليل هتيؤر ىلع ةئيب تماق من
 ل

 ةفشملا ءافتنال حَصألا يف نوُصَقَبف ِةَداَعْلا فالِخىَلَع أوُلِقَي نأ الإ ءءاضقلا ف
 نِماقلا يف اوُمَقَو إو ءاضقلا يل هلثم اونمأي مل مهنأل ؛ءاضق ال :يناثلاو ةماعلا
 نِإَ هل اكر ادت ِتْقَوْلا يف ُفوُقولا بجو «تقولا توف يفوقولا َلْبَق اوُمِلَعَو
 ريخأت نأل «ريخأتلا يف طلغلا فالخب يأ .حّصألا يف ذ ْءاَضَقْلا بجو ُهَدْعَب اوُمِلَع

 . هيلع اهميدقت نم باستحالا ىلإ برقأ تقولا نع ةدابعلا

 َدْعَب اهم عقد ْنَمَو ؛ةالصلاو ءاعدلاو ركذلاو ةوالتلا نم ةليللا هذه يف راثكإلا

 يف امأ يبلع ءيَس الف رجفلا | َلِنَق َداَعَو ُهَلْبَق وأ هريغو رذعب يأ للا فص
 ؛مدلاب امهرمأي ملو لي هنذإب ريخألا فصنلا يف اتضافأ ةملس مأو ةدوس ٌنذلف :ىلوألا

 كلذ ا .ةّكَمب الإ جنر ر هاف تل ن رب ناك ام ا ۱۹٤ص

 نم باب :ىربكل

 . (4۷۸7) ثيدحلا ا نم ًافيش كرت

 «فلاسلا هيو يليدلا رمعي نب نمحرلادبع ثيدحل مث هریو حبلا ف رباح ثيدحل (۱۱۱۷)

 :َلاَقَف يحل نع لاف الحر اوراق بن نم سات هاتر و ةفرَعب يبل تدهش :لاق

 مای تال ین ماب .لرذأ دقق ٍرْحفلا الص لبق منح هلل ءاَج نم ةع ّيْحْلا]
 ٌلَمَجَف الجر فرا م . هلع من ال رأت نمو ولع منا د الف نيمو يف َلَّخَعَت ْنَمَن
 )0-١15(. مقرلا يف مدقت دقو .سانلا يف اهب يداي



 افرش هللا اَهداَ ةكَم لوخذ باب :جَحْلا بانك 11۸

 لبق ةفرع نم عف ول امكن :ةيناثلا يف امأو لاا اميعما رناك َنيِذْلا رفتلا الو

 هدم ةعاس يأ «يناثلا صن لا يف اهب نكي مل نمو رحنا ا

 يأ نآلْؤَفْلا هبوجو يِفَو ءأمَد قارا ا لوألا فصنلا يف اهب ناك ءاوس

 ىضتقمو دعي مو بورغلا لبق بق ةقرع قراف اذإ اميف هلبق يذلا لصفلا يف نامدقتملا

 ةضورلا ا فيلا ل يحصل كل قرعة رع تيل مسا یک اله

 يف انباحصأ نم فافخلا ةرابعو ليلا ْتْيَح ْنِم ُهَيكُر يوقلا لب هبوجو اهريغو

 تيبملا اذكو :لاق هنع بوسي ُمَّدلاو ناكر ألا نم سيل ةنس ةفلدزع تيبملا هلاصح

 باحصأ اأو ءرذع ريغل كلا نوكي نأ مّدلا بوحو طرشو «هظفل اذه ىنم

 نع فوقولاب لغتشاو رحنلا ةليل ةفرع ىلإ ىهتنا | نم مهنمو ؛مهيلع مد الف راذعألا

 تافف ليللا فصن دعب ةضافالل فاطو ةكم ىلإ ةفرع نم ضافأ نم اذكو «ةفلدزم

 مدعل ماماإلل لامتحا هيفو بيرقتلا بحاصو لافقلا هلاق ام ىلع كلذل تيبلا

 .ضيحن نأ فاخت ةأرملا مهانعم يفو ؛كلذ ىلإ ةرورضلا
5 

 عاما ل

 ىح ْمُهْرْيَغ ىو ىم ىلإ ليلا فن دغ ٍةَفَعصلاَو ءاّسنلا ميِد ُنَسْيو

 ةَعِلدْرُم نم نوذخأيو ١ ”عابالل ىم ىلإ نوفي مث َنِسْلَعُم حملا أوصي

 - مج ةي 45 يبا فرس تاتا :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع © 011100
 ةفْعَض مّدَق نم باب :حيحصلا يف يراخبلا هاور . ال َنْدأَه - ةلبت ةي تناك

 . (۴۹۰/۲۹۰) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )١78٠0(. ثيدحلا :ليلب هلهأ

 يف ةقلدرملا ةي ل يبنلا مد نسم انأ) :لاق ؛امهنع هلل ا يضر سابع نبا نعو @

 :حيحصلا يف ملسمو .(۹۷۸١)ثيدحلا :حيحصلا يل يراحبلا هاور . ملأ ةفعض

 . ۲۹۳/۳۰ ۰) ثيدحلا

 دنع نون هلأ معَ دَ ناك هنأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو مدقت امل 15

 فَمَن لبق وُعحَْي م لانا هللا نورك ذي يلب ةفلدزملاب مارحلا رع

 كلذ دعب ممي ْنَم ْمُهْنِيَو حفلا ٍةَالَصِل ىم ٌمَْقَي نم ْمُهنمَف مفدي نأ لر ُماَمإلا

 . ع هلا لو تلهأوأ يف صز :لر رمح م هاكر .ةرطخْ اا
 ١١۹١/۳۰ :)ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو (5١؟7)ثيدحلا :حيحصلا ف يراحخبلا هاور



 114 قرش هللا اَهَداَز َةَكَم لوخُد با :يَحْلا باک

 لد امل عي هنأ لوقنم او :تلق «ةواخر هراجحأ يف البح اهب نأل ءيرلا صح
 رحأ [ةَرْمَجْلا هب ب ىَمرت يِ فدخل ىصَحب ْمُكيَلَع ] :لاق ىنم نم وهو ًارّسَحُم

 يفاسنلا ننس فو «ىنم لوأ وهو رَّسَحُم يداو نم ذحألاىلع لدي وهو "لسم

 ٌمالَّصلا ١ هيلع هنا | سابع نسبا ثيدح نم مكاحلاو نابح نبا يحيحصو هجام نباو

 هل تطقلف [ ىّصَح يل طقلا تاه ] :هتلحار ىلع وهو ةبقعل ا ةادغ هل لاق ُمالَّسسلاَو

 يغبني الف نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو «فذحلا ٌتايصح نه تايصح

 , "للف نع م لدعي نأ

 م رک

 . فنصلا داريإ رهاظ وهو ؛لكلا : ليقو ءرحنلا مويل ًاعبس ذحأي عُرف

 «صوصنملا وهو ؛ةالصلا دعب :ليقو «حسبصلا ةالص لبق اليل اهذحأي عرف

 .هئادر يف اهدشيو :انباحصأ نم لاصخلا بحاص لاق فلاسلا ثيدحلا حيرصو

 يف دهتجيو «عابتالل ِراَفْسِإلا ىلإ اًوَعَدَو اوُفَكَو ماَرَحْلا َرَعَْمْلا وغلب اذ

 لاق لاصخلا بحاص هركذ ؛ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو قتعلاو ءاعدلا نم رثكيو ءاعدلا

 راق عيش لکی لع َكنإ هلك ريخلا َعِماَوَج ينقزرت انأ كلاما عح ١ اذه ] :لوقيو
 يلع عسوأو يقبْعاَف مارَحْلا ِرعْشَمْلا اَذَه نإ َمُهّللا هَلحآو ُهَلِحاَع هلك َربحْلا كلأسأو

 .[لالَحلا َكِقْرر ْنِب

 )١١455/124(. ثيدحلا :ةيبلتلل جاحلا ةمادإ بابحتسا باب :حيحصلا يف ملسم هاور (۱۲۰)

 فو ةع 4ک لرش يلق یم ڈا يضر سابع نبا نع ثيدحلا 0171)

 حو الف فح وصخ نه ايتعخ ل نقف يل طفلا تاه ) :ويجار یل
 مكب ناك ْنَم كلَ اَمْنْإَف نیلا يف ٌرلغْلاَو مكاو ؛ءالْوَه لاب :لاَق ودي يف

 نباو .5 58ص ۵ ج :ىصحلا طاقتلا باب :نئسلا يف يئاسنلا هاور .[نيّدلا يف ولعل

 ناسحإلا يف نابح نباو )۳١۲۹(. ثيدحلا :يمرلا ىصح ردق باب :ننسلا يل هجام
 غ(7/117/11١٠1) ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو ۳۸١(. :)ثيدحلا :حيحصلا بيترتب

 طرش ىلع :لاق يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 . ملسمو يراخبلا



oy oNافرش هلل | اهدار ةكم لوخُد باب :جحلا بات 5 و ىلا ا ا  

 ىدأتيو ؛يضاقلا هلاق ةفرع يف امك رورملاب هيف ىفتكيو ةنس فوقولا اذه عرف

 .مارحلا رعشملاب صتخي :ليقو ؛ةفلدزملا نم عضرم لكب

 ارسحم اوغلب اذإف اوعرسأ ةجرف اودحو اذإف «راقوو ةنيكسب يأ نوُرِسَي م
 هنإف ىراصنلل ةفلاخ رَجَح هَر ٌرْدَق اوعرسأ ىنمو ةفلدزم نيب لصاف ءام ليسم وهر

 تلزنف ًاديص هيف داص ًالجر نإ :لاقي هنأل أ را ياو ىبسيو مهتر ذاك

 صخعش ل ينزف سنشلا عو ةغب ىنب نوعي ٠ دترحاف ران هلع
 ىم ىلإ لصو اذإ نسخو © عابتالل بقعا ةرْمَج ىلإ تاّبصَح عبس يني
 ناو كع انآ اين ذق ْدَق ىم ِهِذّه ّمُهَللا ] :فلسلا ضعب نع يور ام لوقي نأ
 ّنِم كب ْذوُعَأ ين | مُلا كِئاَيِْوَأ ىَلَع هب تتم اپ يلع نشت الأ أ كلاس َكِدْبَع

 . [َنْيِمِحاَرلا محرأ اي يفيد يف ِةَبيِرُمْلاَ ناَمْرِحْلا

 ةر يمر امل امهنأ امهنع هللا ES نع گور :ةدئاف

 ر و راس كم ایا محي نصل ديم
 .ةبعكلا ربدتسيو ةرمجلا لبقتسي هنأب يعفارلا مزجو «ةرمجلا لبقتسيو هني

 يسلب لري مل ] ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأل .ينرلا ءادجا دنج ةي ْعَطَقَيَو

 ٌراعش اهنأ :ىنعملو سابع نب لضفلا | ثيدح نم 7 هيلع قفتم [ اَهاَمَر ىَتَح
 «يمرلا ءادتباب ةيبلتلا عطق صخب ال مث «فارصنالاو ٍلّثحتلا ي حا يمرلاو مارحإلا

 جلا نم لعفلا اذه لثمو «ةياور نيدلا نأل «لالدتسالا اذه لثم ءهلثمل يغبني ام تسلق 01

 .ملعأ هلل او .ةياورلا ىلع فيقوتلا هيف لصألاو :ةدابع

 .امهنع هلل | يضر سابع نبا ثيدح نم (1١١؟١1) مقرلا يف يف مدقت ال (0175)

 يبا فو ناک امهنع للا يضر رز ن ةَماَسأ نأ) امهنع لا يضر سابع نبا نع )

 اَمُمالِكَف :َلاق ؛ىنم ىلإ ةفلدرملا َنِم َلْضَفْلا فوز م يقلد ىلإ رع نم
 باب :حيحصلا يف يراعبلا هاور .(ةَبَقَعْلا ىَمَر ىح يلي هيَ يبنلا لري مل :ًالاق

 .(1781/9 5100 ثيدحلا حيحصلا يف ملسمو ١(. ۹۸۷و )١585 ثيدحلا :ةيبلتلا



 11 فرش هللا اَهَداَز كَم لوح ابا :ّمَحْلا باك

 ىلع همدق اذإ اهعطق فاوطلاو قلحلا وهو «للحتلا بابسأ يقاب يف عرش ىتم لب
 .اهللحت بابسأ نم هنأل ؛فاوطلا حتتفا اذإ رمتعملا ايعطقي اذكو «هانلق امل يمرلا

 27 | ص و

 دارملاو ۶)٩۳۳ ابتالل ب قلْحَي مت ؛يذَه ُهَعَم ْنَم ُحَبَْي م ب ؛ةاَصَح لك عم

 لْصْفَأ َقْلَحْلاَو .يتايس امك هماقم همايقل رقي وَ هغی هسفنب قالا لم

 نام ةننسو :لاصخلا باتك يف انباحصأ ءامدق نم فافخلا لاق ع اهجالاب

 ا

 ىلإ غلبي نأو ؛نعألا هقشب أدبي نأو ؛ةلبقلا ليقتسم سلجي نأو ؛هيلع طراشي ال نأو

 هرفظ نم ًائيش ذحأي نأو ؛كلذ نم هغارف دعب َرّبكُي نأو ؛غادصألا نِم نيمظعلا

 ةَحَرَد اهب يل عفر ةسَح ٍةَرْعُش لب يبتتآ مهلا ] هغارف دنع لوقي نأو ؛هغارف دعب

 لوانتي نأ بحتسيو :لاق [ َنْيمِْسُمْلا عْيوَجِلو َنْيرصَقْمْلاَو َنْيِقلَحُمْلِلَو يل ْرِْغاَو
 .بيطلا نم ائيش

 » رھ 3 ع ;er ا

 نم ةيكلاملا نم يمحللا ىنشتساو ©" "ةلغم اًهسأر َقْلَح ّنأل ةأرَمْلا رصقت

 من ءاَهاَمَرَف ةَرْمَحْلا ىَنأَف ؛ىنم یتا هلي هللا لوس هو ؛لض كلام نب سنأ ثيدحل )١۱۲١(

 ءرسْألا مث نَمئألا ِهيناَح ىلإ َراَسَأَو [ ذح ] :فالَحْل لاق م حقو یتیب لرم یتآ

 هاورو ۰ r۲۳ ثيدحلا :حيحصلا يب ملسم هاور سانا هِي لمح م
 . ١۷و )٠۷١ ثيدحلا :ءوضولا باتك :حيحصلا يف ًارصتخم يراخبلا

 يف يأ (وِيَّحَح يف هِي هللا ُلوُسَر َقلَح) :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (© (015)
 )١755(. ثيدحلا :ريصقتلاو قلحلا باب :حيحصلا يف يرابلا هاور .عادولا ةجح

 رصقملاو :أولاق [ َنْيِقَلَحُمْلا محرا مهلا ] لاق يي هللا َلوُسَر نأ ؛ًاضبأ هنعو @
 هلا َلوُسَر اب َنيرصَقْمْلاَو :اوُلاَق .[ َنْيقْلَحُمْلا محا مهلا ] :لاق .هللا َلوُسَر ا

 .(۱۷۲۸و ۱۷۲۷) ثيدحلا :حيحصلا ين يراخبلا هاور .[ َنْيِرصَمُملاَو] :َلاَق

 ءاّسنلا ىَلَع سيل ] :كي هللا لور َلاَق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (۱۱۲۷)
 باب :كسانملا باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور .[ ٌرْيِصْفتلا ءاّسنلا ىَلَع امن يللا

 ربأ هارر :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق (٥۹۸)و )١۹۸٤( ثيدحلا :ريصقتلاو قلحلا
 هاور ؟ينالقسعلا رجس نيا لاق :تلف .عطقنم فيعض ثيدح وهو ؛هفعضي ملو دواد

 لص ر



 فرش هللا اهدار كَم لوخُد باب :جَحْلا باک ۲

 .ةأرملاك ىشنخلا :ٌعْرَف

 نم لضفأ هنأل ؛هيلع باثيف يأ ٍروُهْشَمْلا ىَلَع كُن ,ريصقتلاو يأ ُقْلَحْلاَو
 1 كب ُهَسَأَر َىَلَح ْنَمِل نإ ] :لاق ي هنع يورو تاحابملا يف ليضفت الو ريصقتلا

 امك ,(7'11هحيحص يف نابح نبا هاور [ةَفاَقْلامَْي ارون هيمأر نم اسَطَفَس ٍةَرْغَش
 روظحم ةحابتسا هنأ :يناثلاو ءبجاو :ليقو «نكر وه اذه ىلعو بابلا لوأ فلس

 دقو ؛عمجلا ىّمسم لقأ اهنأل يَساَرْعَش تّ هلك «سابللاو بيطلاك هيلع باثيال

 ولو حصألا ىلع هريغو لسرتسملا ءاوسو باعيتسالا بوحو مدع ىلع عامجإلا ماق

 . هتردنل فنصملا ىلع دري الو نايبلا يف هركذ امهتل ةلازإ بح و ناتتث وأ ةرعش هل ناك

 مَع ةضورلا لصأ يف ام ىضقتمف تاعفد يف تارق دق:
 رهو ةليضفلا تاوف عم ءازجإلا بهذملا :لاقف بذهملا حرش يف فلاحو ءارجإلا

 .انه هقالطإ ىضتقم

 اذإ الإ ٌمُّهّللا ءةلازإلا دوصقملا ١ نأل ءاصق وأ اق اقاَرحإ وأ افتن ر وأ اريصقت وأ اقلَح ٤ 8 5 - سام م

 ٌرْعَش الو قلح نأب يأ هيأ ٌرْعش آل ْنَمَو «هريغ هيزجي الو نيتي هن َقلَحْلا رد
 ىور امل هيلع ىَسْوُمْا ُراَرْمِإ بحس «هتعاس نم رمتعاو قلح دق ناك وأ هيلع

 هللا يضر رمع نبا ثيدح نم نيخيشلا طرش ىلع هححصو مكاحلاو ئطقرادلا
 ر ص رو 2# ر ت ر رر ي ر قا رر ات ر ريد ع

 َنِوَقلَحَي سانلا َناَكَف :لاق عادوا ٍةَحَح يف ُهَسَْر ََلَح كيو هللا َلوُسَر نأ ] امهنع

 وبأ هاوقو ؛نسح هدانسإو سابع نبا ثيدح نم يناربطلاو ؛ئطقرادلاو ؛دواد وبأ

 .باصأف قاوملا نب با هيلع درو ؛كاطقلا نبا هلعأو خيراتلا يف يراحبلاو للعلا يف متاح

 ةيقبو ةكم لوحد باب نم (57) ثيدحلا :۲۸ ٠ص ۲ خخ :ريبحلا صيخلت نم ىهتنإ
 :قدح عايستلا ىلع سيل :لاق نم باب :ننسلا ي يمرادلا هأور ثيدحلاو .جحلا لامعا

 )١9.05(. ثيدحلا

(TA)هلل | ءاش نإ درجوم هلعلو :تلق ؛نابح نبا حيحص يف هدجأ ملو نيعسو ام تشحب . 



 1F ًافرش هللا اهدار كَم لوخذ باب حلا باک

 للا

 عامجإلابو '"[ كيسأرىلع ىسوُملا ْررْمأ لوقف رفنلا دنع نوري مت حا يف
 حسم بجي ثيح حسملا فلاخو ىانإلا ىلع دوعلا ضرعك نيقلاح اب ًاهيبشتو ًاضيأ

 ناك اذإ هنأ رهاظلاو ءرعشلاب انهو اهب قلعت مث بوجولا نأل هذه ةلاحلاو سأرلا

 وأ َقَلَح اذإف «هيبشتلاب ًءافو يقابلاىلع ىسوملا رارمإ بحتسي رعش هسأر ضعب ىلع

 يأ" يفت اوُضَقَيل منل :ىلاعت لر «نكرلا فاّرَط َفاَّطَو َةكَم لحد رصف

 ت لاب اوف وطيلو ا اياده | حبذ يأ "4 ُمَروذن اوقويوإ# يمرلا وهو

 ؛ةضاقإلا فاوط وه فاوطلا اذهب دارملا نأ ىلع مئاق عامجإلاو :2١ **”قييتعلا

 ءا 7 4 هنأ حص هنأل ؛انعلا ةياقس نم كلذ دعب برشي نأ مهضعب بحتساو

۳ 

 . ٩ هلم هني برش اولد ةولوانف ْمَرْمَر ىَلَع نوقت مهو ٍةّضافإلا َدْعَب

 وأ ًاعوطت هسفن نع وأ هريغ نع هريغ ىونف ةضافإلا فاوط هيلع ناك اذإ :ٌعْرَف

 اذه :لاقو :(51/1755١)ثيدحلا :كسائملا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور 01؟9)

 طرش ىلع :صيخلتلا ف يبهذلا لاق .هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح

 .ملسمو يراخبلا

 . ۹ / جحلا ۳۰ )

 مرمر ُءاَم الإ ٌماَمَط يِل ناك ام :تْلَ :لاق ؛رذ يبأ مالسإ ةصق يف ءاج امل © مد

 لوس لاق .عوش ةفحَس يبكى لع دحأ امو ؛ « يبلع نك تركت تنیس
 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ّمِهَط ْنَم ُماَعَط اًهنإ ؛ةكَراَبم اهتإ ] 4 ذا

 . )۲٤۷۳/۱۳۲( ثيدحلا :ةباحصلا لئاضف

 .[هل برش اَمِل َمَرْمَر ُءاَم] :لوقي بلا َلوُسَر تْمِمَس :لاق ؛هكرباج ثيدحلو ©
 يطويسلا لاق لاو ((5057)ثيدحلا :كسانملا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور

 هيف ظافحلا فلتح فلتخاو ءاريثك ةنسلألا ىلع روهشم ثيدحلا اذه :باتكلا ةيشاح يف

 .لوألا دمتعملاو هفُمض نم مهنمو ٌةنسح نم مهنمو «هححص نم مهنمف
 سابع نبا نع مكاحلا هاورف ؛هلل ا همحر نقلملا نبا هدروأ امك حرشلا ثيدح امأ @

 نإ دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )1۳١/١۷۳۹(« ثيدحلا :كردتسملا يف

 نسم (؟78) ثيدحلا :ئطقرادلل نئسلا ييو .يبهذلا هقفاوو «يدوراحلا نم ملس
 . نيلوقلا نيب فالخلا ىلع نسح وأ حيحص ثيدحلاو .تيقاوملا باب



Frافرش هل ا اهدار ةكم لوخُد ْباَب :جَحلا بات 1174 ل ا و و  

 هب مزح «ةرمعلاو جحلا بحاو يف امك ةضافإلا فاوط نع عقو أع ادو وأ امودق
 لفل ةيب ضوفلا بف دأتي يذلا عضاولا دحأ رهو هدئاوز نم ةضورلا يف فعلا

 ام اهنمو ريخألا نع ُهَرْح با رکن مث لوألا | هنظي ريخألا دهشتلا يف سلج اذإ اهنمو
 ةحارتسالا ةينب سلحج ناكو ةدجس كرت اذإ اميف هباب يف فنصملا هركذ

 ى ىلإ ذوقي عك يال هلأ دحأ هنأل ىق نكي مل اإ ىو
 دنقا ءاَنْرَكَذ امك اَهُبيِترَت نسی فاوطلاو ولَحْلاَو؛ ؛حُبَدلاَو ؛يْمرلا اَذَهَو ؛عابتالل
 ور ا قو اشر كبف حسا عدل صشلل زاج بيترتلا اذه ريع نإف 5 هب

 رزأ) ةشئاع ثيدحلف يمرا اأ رخنلا ليل فلي ةرركالا ةمرأا لامعأل

 ؛انضافأَف تم هن حملا نيك ةرئحلا ترف رخل هَل همس ماب هوش ا لوس
 هححصو دواد وبأ هاور [اَهَدْنِع (يعت) وول | لور ُنوُكَي يذلا ُمْوَيْلا كلذ َناَكَر
 هتقو لخدي ال هنأ :كيعفاشلا نع يذمزتلا ىكحو © ''"”'ملسم طرش ىلع مكاحلا

 قلحلاو فاوطلا امأو .'"حيحص ثيدح هيفو بيرغ وهو .سمشلا عولطب الإ
 ,للحتلا بابسأ نم اهنوك يف ةثالثلا كازتشال يمرلا ىلع سايقلابف اكسن هانلعج اذإ
 حبذلا امأ ءاهيلع فوقولا مدقتب طورشم تقولا اذه يف ءايشألا هذه زاوح معن

 )1١7( ثيدحلا :عمج ين ليجعتلا باب :كسانملا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور )١9147(.

 هرزا/ل989 ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاورو  00١امهطرش ىلع حيحص :لاتر

 .ملسمو يراخخبلا طرش ىلع :هلوقي يذلا هقفاوو .هاحرخ مر

 اوست ال ] :َلاَقَو ٍ؛ِهِلْهَأ ةفَعَض مد كل يبا ذأ ؛سابع نبا ثيدح يف يذمرتلا لاق 0١7

 ُلَمَعْلاَو .حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح :لاق [ مشا حطت ىتح رحل
 لب لرل نم ةفعسلا مدفعي نأ اسا اوي مل ,ملهلا له لْهأ دنع ثيِدَحْلا اذه ىَلَع
 طق ىنح نور ال حن 8 يبا ثبوحبب ململا له فك لاف .ینم ىلإ اوزمبعت
 للي يلا ثيِدَح ىلع ُلمَعْلاَو لب اوُمْرَي نأ يف ميلا له ا ضع صحرو سلا
 ءاج ام باب :عماحلا يف يذمزلا هلاق . .. ييفاشلاو يروا لوق وهو .نوُمْرَي ال مهن
 لوق يف لدي اذه لك :تْلَق .(۸۹۳) ثيدحلا :ليلب عمج نم ةفعضلا ميدقت ين
 .قحاللا ثيدحلا يف يتأيس امك [ جرح آل ] :# دمحم لوسرلا



 10 فرش هللا اَهَداَز َةْكَم لوخذ باب :ٌيَحْلا باك

 ةليل فصن دعب هتقو نأ يمرلا تقو يف هلاصح يف فافخلا ةرابعو .هباب يف يتأيسف

 ءرخنلا مري رخآ ىلإ يملا تقو ىقْبيو ءىنم ىلإ ةفلدزم نم يتأي ام ردقب رحنلا
 :لاَق رخل َمْوَي ل هللا َلوُسَر َلآَس ًالْحَر ذأ

 لهو .لاوزلا دعب امىلع ٌقلطُي ءاسملاو 21 40[جرح ال :َلاَقَف «تِيَسْمُأ اًمَدْعَب ُتْيَمَر

 ؛هدورو مدعل ؛ال :ةضورلاو يعفارلا يف امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟ةليللا كلت يمرلا دتعي

 ىلع مالكلا يف ىربكلا هكسانم يف فنصملا هححصو «فوقولاب اهيبشت معن :يناثلاو

 ] سابع نبا نع يراحبلا ىور ال

 ىلإ رحنلا ةليل فاصتنا نم هتقو نأ : يعفارلا نم عضوم يف عقوو «قيرشتلا مايأ يمر

 .يدرواملا حرص هبو ةليضفلا تقو ىلع لمحي نأ يغبنيو «لاوزلا

 فالخب ؛مرحلاب صقخي نكلو ِنَمَِب ءايادحلا حبذ يأ (حذلا صخب الر

 ةطصاميخا خجلا :تلق .مرحلا نود قيرشتلا مايأو ديعلاب صتخت اهنإف اياحضلا

 او بارلا ىَلَع مارخإلا ِتاَمّرَحُم با رخآ يف يِتاَبسَو ةيحضألا تقرب
 بذهملا حرشو ةضورلا يف يعفارلا ىلع ضارتعالا اذه ّلثم فنصملا ركذ اذك ُمَلْعَأ

 الو .هريغ الو بجاوب هصخي مو انه يدها ركذ قلط قلطأ هنأ ةهج نم هيلع دراو وهو

 ًاسايق نامزب صتخي ال اذهو ؛تاروظحملاو تاناربجل ١- ءامد ىلع قلطي يدها ن نأ كش

 لحم اذهو مرحلا ءارقف ىلإ ابرق مرحنا هقوسي امىلع قلطيو ءاهريغو نويدلا ىلع
 ءامد ىلع سايق ال :يناثلاو ؛ةيحضألا ىلع ًاسايق صاصتخالا حيحصلاو «فالخلا

 باب رمخآ يف هدارم وه :يناشلاو ءانه ِرّرَحُمْلا دارم وه لوألا مسقلاو «تاناربجلا

 دقو ُهْمَحْلا هل و هبال يِف ضقانت الو ُةَدِحاَو هلال اسيل مارحإلا تامر

 لصألا يف هظفلب هتركذ دقو زيجولا ظفل ىلع همالك يف ُهَسْفَن يعفارلا كلذ حضوأ
 .ةدفتساف

 رخنلا مزي لأني و يبا ناكر :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نب با نع ثيدحلا ل15

 حبذا ] :لاق ؟ حبذا نأ لبق ْتَقَلَح :لاقف لر لاس .[ جَرَح ال ] :لوقفيف ؛ىنوب
 يف يراعبلا هاور .[ َّجَّرَح آل ] :لاقف ؟ ْتْيَسْنَأ اَمَدْعَب تِئَمَر :لاقو [ حَرَح الو
 .(١؟7205) ثيدحلا : ىسمأ امدعب ىمر اذإ باب :حيحصلا



 ارش هللا اهدار كَم لوخذ با :ّيَحْلا با 25

 نكل تيقأتلا مدع لصألا نأل ءاَهِتَْوِل َرِخآ ال ُيْغَسلاَو ُفاَوُطلاَو َقْلَحْلاَو
 ؛ةرايزلا نع عقو جرخو عادولل فاط نإف «فوطي ىتح ةكم نم جرخي ال نأ يغبني

 ةيضقو :يعفارلا لاق .نامزلا لاط نإو ءءاسنلا هل لحت مل ًالصأ دطب لو جوخ د نإو

 نع رخأت اذإ هنأ :ةمتتلا يف نكل ءاضق ٌريصي ال هنأ فاوطلا رخ آ ُتَقَأَتَي ال مهوق

 .ًءاضق راص قيرشتلا مايأ رحآ

 يضّرلا نم نينا َلَعَفَف ءفلس امك حيحصلا وهو يأ َكلْسُن َقلَحْلا :امْلق اذإو

 هنأل ؛للحتلا يف رثأ رحفلل سيلو يأ لوألا للحل َلّصَح ٍفاَرملاَو ٍقْلَحْلاَو
 امهدحأبىتأ اذإف «فاوطلاو يمرلا ناببس للحتللف روظحم ةحابتسا هاتلعج نإف «ةنس

 يعسلا نم دب ال :يعفارلا لاق يناثلا لصح يناثلاب ىتأ نإو «لرألا للحتلا لصح

 ءادحاو ًاببس فاوطلا عم هودلعو هودرفي مل مهنكل «لبق عم مل نإ فاوطلا دعب

 امك سرلا س اذكو يأ مَلَقْلاَو َقْلَحْلاَو سبل «لوألا للحتلاب يأ هب َلَحَو
 ةشئاع نأاف ُبِيْطلا امأ .ُبيطلاَو ٍةَأَرَمْلِل ُهْحَوْلاَو ؛لحَرلل يبت رحم ي 5 هركذ

 [تيبلاب فوط نأ البق ُهَلَحَمَو مرح ذأ لبق همارخإل و هللا لور سَر بیت تناك

 «عاتمتسالا نم هيف اكرتشا ام عماجب ًاسايق يقابلاو 2 '' ”اهنع ناخيشلا هجرحأ

 ةلبقلاك ةرهشب جرفلا نود اميف ةرشابملا اذكو يأ «حاكنلا ُدَقَعَو ُدْيصلا اذكر

 تهبشاف ًاداسفإ اهيطاعت بحوت ال لا تامرحما نم اهنأل «ٍرَهْظَألا يف «ةسمالملاو

 :تلق .ءاسنلاب امهقلعتلف حاكنلا دقعو ةرشابملا يف امأ ميرحتلا :يناثلاو «قلحلا

 . لاق امك وه ُمَلْعأ ل او اکنلا ُدَقَع ْلِحَي ال ُرَهْظألا

 ذملاو «نيلوقلا ىلع هنأ يعفارلا لاق امك امهرهشأ ناقيرط بييطتلا يف :ٌعْرَف

 لحلاب عطقلا :ةيناثلاو «فلاسلا ةشئاع تيدحل نيللحتلا نيب بحتسي لب ؛لحلا

 تناك نإو روهمجلا عطق اهبو ةحيحصلا يه :لاقف بذهملا حرش يف اهححرو

 `  .ةئسلل ةذباتم ةلطاب ىلوألا

 )١١515(. مقرلا رظني 1١( هز



 1۷ فرش هللا اهدار َةكََم لوخُد باب :ّيَحْلا باك

 OH هم م ا ل ل ا ل سال يل
 ؛عامجإلاب يتاَمرحملا يقاب هب َّلَحَو يناثلا للحتلا لَصَح ثلاثلا َلَعف اذإو

 مرح ريغ هنأ عم تييملاو يمرلا وهو جحلا لامعأ نم يقب ام. نايتإلا هيلع بجيو

 .لوألاب ة ةالصلا نم جرح دق ناك نإو ةيناثلا ةميلستل هلا ملسي امك

 امعأو لوطي همز نأل «جحلا تفلامخو دحاو للحت الإ 00

 . اهقالخم رحآ كس رکن

 ٍتارَمْجْلا ىلإ موي ٌلُكىَمَرَو «قيرئشتلا يلب اهب تاب ىنمىَلِإ داع اَذإ

 اذه ةينُس حيجرت ىلإ يعف ذارلا لامو ا

 . "'""ءايألا هذه يمر يف ةلبقلا لابقتسا ْنَسْيو «عابتالل هيلع دريو تيبملا

 عولط تقوب رابتعالا نإ :لوق ينو ؛ليللا مظعمب الإ تيبملا لصحي ال :ٌعْرَ

 . رجفلا

 اهراهن قارشإل كلذب تيم ءرحنلا موي دعب ةثالث قيرشتلا مايأ :ىّلْوألا :ناَتَدِئاَ
 ميلا حتفب ثالشلا تارمجلا :ةيناثلا .كلذ ريغ :ليقو «رمقلاب اهيلايلو ءسمشلاب

 = 5-5 5 5 39 4 ما

 :اهيناثو ؛تافرع ةهح نس نهوأ يهو فيلا دجسم يلت :ىلوآلا ؛ةقورعم يهو

 هلل | يضر رمع نبا نع ؛هل صخرف ؛ةكمبي تيبملل 5 يبلا نذأتسا سابعلا نأل @ (113)

 «هتئاقيم لح نم ىنم يال ةكَمب تل بلا ندا ؛هط سابعا ّنأ) ؛امهنع

 مهريغ وأ ةياق | باحصأ تی له باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور .ُهَل ذا

 . )٤۳ ۱۷-١۷٤١( ثيدحلا ؟ ىنم يلايل ةكحم

 هل لاَقَف .يواولا ٍنْطَب ْنِم ىر هنأ هؤ درعسم نبا ثيدحلف ؛يمرلا ةقيرط امأ @
 داور: لاق ءاهقَْف نم اوم اسان نإ «َِمْحيلاِدبع اب اي :ِدْبَِي ن نحر 3 e سك لمعلا 2 سم كي فم م6 رم ىف مالم مع م فقم 2

 ع ل 4 ةر | ةَروُس هيلع ترن يِذل اقم انه هيَ هل ال

 ِِراَسَي ْنَع تبا َلَعَج لع ىك ٍةرْمَحْلا ىلإ ىّهتنا [ یتح 1 ياو َنْطْبتساف

 عمرك ؛وتايصحس عتب یر اهَضْرتْعا ةَرَحّشلاِ یا یتح هيمي ْنَع ینو

 ةروس هيلع ترن يذلا ماف -هُرْيَغ لآل يِذُلاَو-اَنْه اه نمر: م ٤ ناصح لک

 نم اهانعمج .( ل ْةَرَقبلا ةروُس هيلع تلرثأ يذلا ىَمَر اَدَكَم) وأ ( كي ةر
 .(195.-119/417) ثيدحلا :حيحصلا يف يراخخبلا تاياور صوصن



 افرش هلل | اهدار ةكم لوخذ باب :جحلا باتك ۸ 0 ا هع م م وو م مّ

 انباحصأ لاق اذك ىنم نم تسيلو ةبقعلا ةرمج :اهثلاثو ؛ىنمب ةفورعم يهو ىطسولا

 ايصحلا رامجلاو تارمجلا نأ :هدّيِس نبال مكحا يف عقوو «ةثلاثلا يب بيرغ رهو

 ةضوم يف هلق امك مرم ةكمب. هدارم نأ ىلع همالك لمحُيو .ةكم ين اهب ىمري يلا
 . بوقعي نع رععأ

 هللا رفعي ] :لاق ُمالَّسلاَو ٌةَداَّصلا هلع هنأ سنأ ثيدح نم ىور :ةَنِلاَن ةدئاف

 رمع نبا ثيدح نمو [ هاَبَحْرُمْلا تاَقيُْملا رياك َنِم ةَرْيبك اَهاَمَر اصح ل كب

 دنع كلذ جت ] :لاقف ؟هيف اتل امر اًمجلا | ير نع ل ل ا نرس لاس احر نأ

 . 077[ طركي ان جرش كت
 ىلص هنأ ىور دقف ىنم., فيخلا دجسم يف ةالصلاب كربتلا بحتسي :ةعباَر ةدئاف

 هيلع هللا تاولص اين نيعبس ربق هيف نأو ىسرم مهنم ًايبن نوعبس هناكم يف

 .ةَراتَمْلا َماَمَأ راجحألا دنع مآلّسملاَو ٍةالّصلا لصف هلع انيبن ىَلَصُم نإ :لاقيو

 تيم َطَقَسَو لاج سلا بوُرُع ل فَلا دارو يناثلا ميلا ىَمر اذإَف
 لك يسري يف َلَجَعت نم لات هلوقل هلع مد الو يآ بزب ينو لالا
 رذعل الإ عابتالل رفنلا مدع ٌلضفألا :معن ان عع | الف رحت مو هيلع م

 غو الفك

 قيرشتلا نم نيلوألا نيمويلا ٍيليل تبي مل اذإ ؛هل رذع ال نم :ينايورلا لاق : عرف
 ال هنأل ؛كلذ هل سيل :انباحصأ لاق ؛سانلا عم رفنلا دارأو ؛يناثلا مويلا يف ىمرو

 ؛اورفني نأ سانلا ةماعل زوجو «رذعلل ةياقسلا لهأو «ءاعدلل كلذ زوج امثإو هل رذع

 رفنلا هل رجي ملف مظعملاب تأي مل هل رذع ال نمو ؛تيبملاو يمرلا مظعع.اوتأ مهنأل

 ًاطوملا يف كلام ىور امل دغلا يمر اهتيبم بجو اّبرغ ىتح ٌرْفَي مل ناف

 هاور :520ضص ۳ ج :رامجلا يمر باب :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجي يف يمشيملا لاق )١١۷(

 .مالك هيفو ةأطرأ نب جاجحلا هيفو ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا

 م / ةرقبلا ل٠



 14 فرش هللا اهدار كَم لوح باب :ّيَحْلا بات

 قيرشتلا ماّيَأ طَسْوَأ ْنِم سلا وب ْتَبَرَع ْنَم ] :لوقي ناك رمع نبا نأ عفان نع
 .هعفر حصي الو 2١57 [ غلا َنِم ٌراّمجلا َيِمْرَي ىتح «رِفني الف «ىنمب وهو : 1 ور رر رور ثلا رر ا رر

 رهو تبرغ ول اذكو «رفنلا هل زاج ىنم نم هلاصفتا لبق تبرغف لحترا ول :ٌعّرْف

 هذه يف عربت ولف «حصألا يف لغشل داع مث بورغلا لبق رفن وأ لاحترالا لغش يف
 . هيلع صن دغلا يف يمرلا همزلي مل تيبملاب ةلاحلا

5 
 نإو أمد قارأ اهدحو ةفلدزم تيبم ناك نإف هك رف تيبملا انبجوأ اذإ :ٌعْرف ك

 دم بوجو رهظألاف ةليل كرت نإف ءرهظألا ىلع كلذكف ثالثلا يلايللا تيبم ناك

 يلايللا كرت نإو «سايقلا اذه ىلعف نيتليل كرت نإو مد ثلث :ليقو «مهرد :ليقر
 . ىنم يلايلل مدو ةفلدزملل مد ؛نیمد بوج و :رهظألاف ؛عبرألا

5 

 . ُهئْيَغَو ”يمراَدلا هلام مّدلا بوجو يف ٍدماعلاك اييمات كراتلا :ٌعْرَف

 مد الف ِرْدُعِل ىنم وأ ةفلدزم تيبم كرت نم امأ هل رذع ال نميف هلك اذه ين

 نأ ىلإ جاتحي ضيرم وأ هتوف فاي رمأ وأ هعايض فاخي لام هل ناك اذإ امك «هیلع

 لهأو ؛لبإلا ءاعركو مدقت امك ةفلدزم نع فاوطلا وأ ةفرعب لغتشملاكو «هدهعتي

 يلايل ىنمع تيبملا اوديو اورفني نأ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج اومر اذإ مهلف سابعلا ةياقس

 يمر لبق هيلي يذلا مويلا ف هوضقيو موي يمر اوُعَدُي نأ اعيمج نيفنصللو ؛قيرشتلا
 . نييلاوتم نيموي يمر اوُعَدُي نأ مط سيلو مويلا كلذ

 رصعلاو رهظلا هب يلصيو *ايبٌّصَحُملاب لزني نأ ىنم نم رفن نمل يغبني :ةَدِئاَ

 .'*ع تالل عادولا فاوطل تيبلا ىلإ بهذي مث ةدقر دقريو ءءاشعلاو برغملاو

 )5+١١( مقرلا :رامجلا يمر باب :جحلا باتك :أطوملا يف كلام مامإلا هاور ) :)1١4ج ١

 .ظحال .(ُنَرِفَني القر (سْمَّشلا هَل تبرع نمر ظفلب .4 07ص
 )#( ةربقملا ىلإ نيلبجلا نيب ام ُبَّصَحُملا دخ .

 )1١40( ًءاَضِهْلاَو بِرْهَمْلاَو صَل َرْهَظلا ىل ةي هللا لور ّنأ) ؛هلط كلام نب سنأ نع

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(هب َفاَّطَق تيا ىلإ بكر مّن صحاب ُهََر قر
 ر



 اقّرَش هلل | اهدار ةكم لوخُد باب :ّجَحْلا باك ۳ ا ت هع ماع أخ 0

 لبق هلعف بحتسيو ٣ع الل «سُمشل 2 ا لاورب قيرشتلا يمر لَحْدَيَو

 8 د يس و ربا روحو لا ف |هدحو ةفينح وبأ روحو «ةالصلا باتك ىف هتمدق امك رهظلا عن

 .هابحاص هافلاحو ةهاركلا عم رجفلا عولط نم ثلاثلا

 :ليقو «ليللا يف هدورو مدعل ءاَهبوُرْعب ءنيلوألا نيمويلا يمر يأ ُجُرخَيَو

 ءاضقناب يضقنيف ثلاثلا مويلا يمر امأ «ةفرعب فوقولا ىلع ًاسايق ءِرْجَفْلا ىلإ ىي

 همالك يف ًاضيأ ركذ هنأ ملعاو «يعفارلا هلاق اذك ءكسانملا مايأ ءاضقنال ؛ًاعطق هم وي

 ءانه هلاق ام ةفلاخت هرهاظو «قيرشتلا مايأ رحآ ىلإ تقولا ءاقب رهظألا نأ يمرلا ىلع

 «رايتخالا تقو ىلع اذهو زاوحلا تقو ىلع كلذ لمحي نأب امهنيب ةعفرلا نبا عمجو

 .ٌراوحو ٌرايتحاو ةليضف تاقوأ ةثالث يمرلل نوكي ذئتيحو :لاق

 مث ةاصحب ىمر ول معن “ع ابال ةَدِحاَو ِةَدِحاَو بسلا يمر طرتْشُيَو

 مالك رهاظ وهو ءال :يناشلاو «زاوجللا حصألاف اعبس اذكهو اهب ىمرو اهذحأ

 نيتاصحب ىمر ولو .ىرقأ هنإ :حالصلا نبا لاقو ءرهظألا وهو :مامإلا لاق «فنصملا

 هلاق اعطق ةدحاو الإ بسحت مل ىرسيلاب ىرحألاو نيميلاب امهدحأ ةدحاو ةعفد

 . (1514) ثيدحلا :رفنلا موي رصعلا ىلص نم باب :جحلا باتك

 َنِيِح هوي رجآ ْنِم هِي هللا ُلوُسَر ضافأ) :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل (0141)
 سا سا ص ۾ 5 7 ر ر رر 0 3

 تلاَر اذإ ةَرَْحلا يِمْرَي ؛قيرشتلا مايأ يلا اهب ثكّمف ىنم ىلإ عَحَر مث ؛رهظلا ىلص
03 
7 

 يالا ىكوألا دنع فيو اصح لك عم ري يسامح عسب َةرْنَح لک نمل
 يمر يف باب :نئسلا يف دواد وبأ هاور أفقي الو ةلاثلا يربو عرضي مالا لطيف
 :لاقو )١٤۸/١۷١١(« ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو )١۹۷۳(. ثيدحلا :رامجلا

 :لاق صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو .هاجرخج مو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 .(۷١۳۸)ثيدحلا :ةبقعلا ةرمح يمر باب :ناسحإلا يف نايح نباو .ملسم طرش ىلع

 ءاعيمج مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نب هلل ادبعو رباج ثيدحل (1147)

 «دوعسم نبا ثيدح مدقت دقو .اًهنِ ناصح لك عم ركب ٍتاَيِصَح عْبَسب ىَمَر يَ هنآ
 يف ًاضيأ مدقت دقو وي يبنلا ةجح باب :حيحصلا»يف ملسم هاورف رباج ثيدح امأ

 )٠١۷۲(. مقرلا



 1۳۹ فرش هللا اهدار كَم لوخذ با :ٌجبَحْلا باك

 مث فيخلا دجسم يلت يتلا ىلوألا ةرمحلا يمريف يأ تاَرَمَجْلا بيرو «يمرادلا
 دجسم يلت يلا ٍعأ «لوألاب هل دتا سكع ولف ,عابتالل ةبقعلا ةرمج مث ىطسولا

 نم رجحب سيل امو ولؤللا يرجي الف اضيأ ؟عابتالل ءارَجَح ّيِمْرَمْلا كوكو ءفيخلا

 يِفُكَي الق ايْمَر ىّمَسُي أو ,نيدقنلاك ةعبطنملا رهاوجلاو ةرونلاك ضرألا تاقبط

 ملع دق يمرلا طارتشاو ءمسالا قدص نم دب الف يمرلا وه هب رومأملا نأل مولا

 . راركت وهف عبسلا يمر طرتشيو «هلبق هلوق نم

 . هب دتعي ال ّيمرملا يف عقوف ىوهلا يق ىمر ولف يمرلا دصق ًاضيأ طوتشي :ٌعْرَف

 مسا هيلع قلطي ال ُهنأل لحلب ُعْفَدلا الو سوقلا نع يمرلا ئرحي ال :عْرَف
 .يمرلا

 الوق ُمالَّسلاَو ُهالَّصلا ِهِئَلَع هب ءادتقا يَفَذَحْلا ىصَح رْدَقِ يهر نأ ةنسلاَو

 . ءالقابلا ردق يف اضرعو ًالوط ةلمثألا نود وهو ًالعفو

 .ال حصألاو فذحلا ةئيه ىلع يمري هنأ يعفارلا مزح :ًعرف

 عوقولا دعب جرخو جرحدت ول ىتح يأ ىَمْرَمْلا يف ِرَجَحْلا ُءاَقَب طرشي لَو

 هعوقو يف كش نإف «هيف عقي نأ دب ال نكل ءلصح دق يمرلا مسا نأل ءرضي مل

 يف فقو ول ىتح يأ ِةَرْمَجْلا نَع اجراخ يِماّرلا ُنْوَك لَو ءءازجإلا مدع ديدجلاف

 ءيُمرلا نع ّرَجَع نمو «يمرلا مسا لوصحلا زاج رخآلا فرطلا ىلإ ىمرو اهفرط

 بئانلا نوك طرتشيو هنقو قيضل هتاوف ةيشح «بانتْلسا «سبح وأ ضرمل يأ

 ببسلا لاوز ىحري ال نأو جحلا لصأك بينملا نود هنع هيمريف ًالإو هيسفن ْنَع ىمر

 ادمع يأ موي مَ كرت اَذَِو نجي مل قاب يرل ْتْفَوَو يجر نإف تقولا رخآ ىلإ
 :ينافلاو «ةياقسلا لهأ ءاعرلاك ,رّهْظألا يف ماّيألا يِقاَب يف ُهَكَراَدَت ءاوهس وأ

 ةبقعلا ةرمج يمر كرادت يف راج فالخلاو «قيرشتلا مايأ دعب هكرادتي ال امك ءال

 مل نإو يأ الا هب يتأملاب ريحا لوصحلا كرادتلا دنع يأ َمَد لَو ءًاضيأ اهيف

 هِيلَعَف اكشن كرت نم ] :سابع نبا لاق دقو ءاكسن كرت هنأل هَ هيلع هکر ادت



 انك 11
 و ر ارو وو
 افّرش هللا اهدار ةَكَم لوخُد باب :جَحلا اب

(NIT) 

 ىلع عمحلا مسا عوقول «تاّيصَح ثالث يف مّدلا ٌليِمْكَت ْبَهْذَمْلاَو 7 مد
 رحنلا يسر كرت ول ىتح ثالثلا ىلع كرتلا يف داز ول «هيلع ةدايز همزلي الو «كلذ

 قلح هبشأف يمرلا سنج داحتال «لاوقألا حصأ ىلع دحاو مد همزلي قيرشتلا مايأو

 ي ةيدفلا لمكت الف ثالثلا تارعشلاك ثالثلا تارمدلا نأ :يناثلا قيرطلاو «سأرلا

 ىلعف نيترمج كرم نإو ءةرعشلا يف ةثالثلا لارقألا اهيفف ةرمج كرت نإ لب .اهضعب
 ةرمجلا يف :انلق نإ بيرقتلا بحاص نعف ةرمج نم ةاصح كرت نإو «سايقلا اذه

 نإو «ضيعبتلل ةياعر مد نم ًاءزج نيرشعو ىدحإ نم ءزج ةاصحلا يفف «مد ثلث

 نأ لمتحيو «مهرد عبس وأ دم عبس بحوي نأ لمتحيف مهردو ادم ةرمجلا يف :انلق

 ةبقعلا ةرمجب لمكي امك «ةدحاو ةرمجي لمكي مدلا نأ :تلاثلا قيرطلاو ءاهضعبي ال

 ريبكلا حرشلا يف تسيل ىلْوُألا ةقيرطلا ذأ مّلْغاَو ءاهنم لقأب لمكي الو رحنلا موي يف
 مل الو ءاهنم نيتنث ركذف قرط ةلأسملا يف عمج مامإلا نإ :لاق هنأل ؛ًانايسن اهطقسأو

 . ناقيرط هيف :لاق نيقيرط الإ ةضورلا ف فنصملا دحي

 َفاط «هلاغشأ عيمجو كسنلا ءاضق دعب يأ كَم ْنِم ٌجوُرْخْلا دار اَذِإَو : لصف

 يعفارلا يف برقألاو 014 ايمو ًالوق عابتالل هيتعكر ب الماك ًافاوط يأ ,عاَدَوْلِ

 امك رصقلا ةفاسم ىلإ ةكم ةقرافم دارأ نم هب رمؤي امنإو «كسانملا نم سيل هنأ

 يف حصألا ىلع اهتود اذكو كسانملاو «ةضورلا يف فنصملاو يعفارلا اهيلع رصتقا
 ألا يف هللا همحر يعفاشلا ّصنو «رحلل ًاميظعت ايقافأ وأ ناك ًايكم «بذهملا حرش

 جحلا نم هنأ ىلع ءالمإلا يف ًصنو «يضاقلاو يلماحلا عطق هبو كسانملا نم هنأ ىلع

 هدعب ينآلا عرفلاو «نايبلا بحاص نع يتآلا عرفلا كلذ نمىناتسيو :ْتْلُق «ةرمعلاو
 نم ىلع انه بوجولا لمحي وأ .ُهل هتف ؛بحتسم امهقح يف فاوطلا نإف ءًاضيأ

  0١45مقرلا ي مدقت )١١15(.

 َلاَقَف هجو لك نم َنوفرَصنَي سانا ناك :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل (00144)
 304 هاما دا صر ura ل رخل ما لإ ل

 يف ملسم هاور .[ هسْيَبلاب ودهع ّرِجآ نركُي ىح هدَحَأ درن ال ] ديو هللا لرسر
 .(۱۳۲۷/۳۷۹) ثيدحلا :حيحصلا



 1۴ ارش هللا اهدار ةكه لوح باب :حَحلا باك ا ا ا وو اس م” لم

 . هنطو ىلإ ةقرافملا دارأ

 فارطل ةكم لوخد همزل ىنم نم هدلب ىلإ فارصنالا دارأ اذإ :ٌعْرَف
 ىلع ةضافالل هفاوط دعب رحنلا موي عادولا فاوط هيفكي الو ؛هبوحوب انلق نإ ءًاضيأ

 ىنم نم رفن نمك ؛هيلإ رطضا نمل ديعبب سيل هلباقمو ؛بذهملا حرش يف حيحصلا

 كلا عب عادوا هلع قشي هلا بورت عب

 رمتعملا ىلع سيل :دمتعملا يف رسصن وبأ خيشل ثلا لاق :نايبلا بحاص لاق ع

 انليلد ؛همزلي :يروثلا نايف لاق ءاندنع وكرت ي م لر عاد ميعنت 02

 امهباهذ دنع امهرمأي ملو ميعنتلا نم ةشئاعب رمتعي نأ نمحرلادبع رمأ يي يبلا نأ

 . عادوب ميعنتلا ىلإ

 «عادولل اوفوطي نأ نيعتمتملا رمأي مامإلا نأ ىنمىلإ جورخلا لضف يف قبس :ٌّعْرف

 يف هصن نع بذهملا حرش يف فنصملا لقنو «بابحتسالا هحو ىلع كلذ نإو
 تافرع ىلإ جورخلا دارأو مرحأ نمل بحتسي :هنأ ىلع باحصألا قافتاو يطيوبلا

 ق روصتي اذهو :دماح وبأ خيشلا لاق «جرخج مث نيتعكر يلصيو تيبلاب فوطي نأ

 ةكم نم جحلاب امرحأ اذإ يكلاو عتمتملا امهو نيتروص

 ام وحنل ماقأ نإف امهوحنو قيدص ةرايز وأ لغش ءاضقل يأ ُهَدْعَب ْتُكْمَي الو

 بابسأب لغاشت ولف «عدوم ريغ دفنيح هنأل «عادولا نع هفاوطب دتعي مل هانركذ

 نم ةضورلا يف لاق ؛حصألا يف هتداعإ ىلإ جتحي مله رخو داز ءارشك جورخلا
 رقي ال ] ل هلوقل بجا وُو «هدعي مل اهلصف ةالصلا تميقأ ولو :هدئاوز

 يو سابع نبا ثيدح نم ملسم هاور [ تيب ِهِدْهَع را نوک ىَنَح دَ
 نع ففح هنأ ال | ؛تيبلاب مهدهع رحآ نوكي نأ سانلا رمأ يراحبللو هل ةياور

 .'“" ضئاحلا ةأرملا

 )٤١ ١١( مقرلا يف مدقت )١١454(.

 ) @ )01١45ءِتْيِبْلاِ ْمِهِدْيَع رجآ نوک نأ مانا أر :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع

>> 



00 8 

 م لوق يقو ېد مل بالا نأ ن ةدصا ارم بة
 سيلو ةعقبلا ةيحت مودقلا فاوط نأب قرف لّوألاو مودقلا فارطك ًابوجو يأ بجي

 رلمقلا فاس لق داغر عازب حر ةا نف هفالخب هسفن يف ًادوصقم

 «حيجصلا ىلع الف اَهَدْعَبْوَأ هيلإ داع مث مرح ريغ تاقيملا زواج ول امك ُّمّدلا طقس

 فاوطلا عوقوو «ليوطلا رفسلاب هرارقتسال روهمجلا ع عطق هبو :بذهملا حرش يف لاق

 يعفارلا يف ام ىلع شام رهو يسفارلا هللع اذك يناثلا جورخلل اقح ةدوعلا دعب
 نع هادم ام ىلع امأ «ًاليوط ًارفس رفاسملاب عادولاب رمألا صاصتحا نم ةضورلاو

 داع ول امك طقسي :يناثلاو الف كلذب هصاصتحا مدع نم بذهملا حرش حيحصت

 ةيناثلا ةلاحلا يف دوعلا بجي الو ؛حيحصلا ىلع نيفاوط نم دب الف اهيلإ ءاهتنالا لبق

 نإو دلا طقس داعف دوعلا انبجوأ نا مث ؛صوصنملا ىلع لوألا نم بجيو «ةقشملل

 عاد الب ٌرَفنلا ٍضِئاَحْلِلَو ؛مد هيلعف دعي ملف هبجون مل نإو طقسي مل ؛دعي
 .فلاسلا ثيدحلل

 ترهط نإو «ُفاوطلاو ُدوعلا اهمزل ؛ةكم ةطخ ةقرافم لبق ْتَرْهَط ول :ٌّعْرَف

 «درعلا اهمزلي ال هنأ صنلاف رصقلا ةفاسم غلبت مل نإو ءالف رصقلا ةفاسم اهغولب دعب

 ةنوذأم اهنأل هيلع صن امك قرفلا بهذملاو دوعلا همزلي كلاب رصقملا نأ صنلاو

 سفن ىلإ رظنلاف ؛دوعلا مرلي ال :انلق نإف ؛نالوق امهيف :ليقو «هفالخب فارصنالا يف

 . ةكم امهحصأ ؛ناهجو مرحلا ىلإ وأ ةكم

 :عادولا فاوط باب :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(ضِئاَحْلا نَع فقح هنأ الإ

 دحلا :عادولا فاوط بوحو باب :حيحصلا يف ملسمو )١۷١١(. ثيدحلا

OTTA/TA“) . 

 قي يبا جوز يبيح تسب ةّيَِص ار : :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو (©

 دق اَهنإ : :ًاولاق [ ؟ ؟يه انسسِباَحَأ ] : :َلاَقف 44 ولا لوطسَرإ كلذ سَركذف ؛ ؛ُتضاَح

 یو ا :حسيحصلا يف يراحبلا هاورأ .عاذإ القز :َلاَق !ْتَضاَقَأ

 باتك يف يراخبلا هأورو )١١١١/۳۸۲(. ثيدحلا :[رفنتلف] :ملسم ةياور

 .(4401)ثيدحلل :عادولا ةجح باب :يراغملا



 1o ًافَرَش هلا اَهَداَز َةْكَم لوُحُد با :حَحْلا باك

م فئاخلاك روذعملا نأ رهاظلاو «ضئاحلاك اذه يف ٌءاَسَفْنلا عرف
 رأ لاظ ن

 .امهك كلذ ومنو رسعم وأ ةقفر توفل فوح

RR 

 اَمِل َمَرْمَر ءاَم] حصو «"*"هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ ا امك مقس ءافشو

 ةمايقلا موي لبق عفرت ضرألا هايم نأ ىورير «لصألا يف هتحضوأ امك [ هَل برش

 حلا غارق َدْعَب َمّلَسَو ِهْيَلَع للا یلص هللا لوُسَر رق ةَراَِزَو " ' مزمز ريغ

 رار ْنَم] :يي لاق تقو لك يف ةبحتسم علو هترايزف الإو ًاديدش ًادكأت دكأتي يأ

 . 210 ”ةعزخ نبا هاور [ يِتَعافَش ُهَل تْبَحَو ير

 ثيدحلا :رذ يبأ لئاضف نم :ةباحصلا لئاضف باتك :حيحصلا يف ملسم هاور © 014

 :لاق رذ يبأ نع :1 85ص ۳ ج :دئاوزلا عمم يف يمئيهلا لاق .(1 47/99

 حيحصلا ين :ُتْلُق :لاق ؛[ مس ُءاَفِشَو ؛مِعَط ُماَمَط مرمر ] : هللا لوُسَر لا

 . حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو ريغصلا يف يناربطلاو رازبلا هاور - معط ماعط هنم

 هتبوولع ان ريح دع للا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو :اضيأ يمثيهلا لاتو @

 ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو ء[ِقّتملا ٌءاَفيِشَو مِّطلا ُماَعَط هيف رنز ٌءاَم ضْرَأل
EGو اقف  E 

 نبار .757ص ۳ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور [ هَل برش اِ َمَرْمَر ُءاَم ] ثيدح )۱۱٤۸(

 )١١١١(. مقرلا ين مدقت دقو )٠٦۲(. ثيدحلا :كسانملا بانك :ننسلا يف هحام

 يب نباو خيشلا وبأ هاور :(١١؟6) ثيدحلا :ةنسحلا دصاقملا يف يواحسلا لاق © ح1:

 رهو «هفيعضت ىلإ راشأو ةعزخ نبا حيحص يف وهو ؛رمع نبا نع امهريغو اينّدلا

 نمسك ناك :مهظفلو يقهيبلاو يطقرادلار يدع نباو يناربطلاو خيشلا يبأ دنع

 فعض يأ) ةئيل اهلك هقرط :يبهذلا لاق اذكو «يقهيبلا هفعضو ؛يتايح يف ينراز

 :لاق ؛بذكلاب مهتم اهتياور يف ام نأل «ضعبب اهضعب ىونتي نکل (ديدشلاب سيل

 يف ينراز اهنأكف يتوم دعب ينراز نم :لاق بطاح ثيدح ًادانسإ اهدرجأ نمو

 يرق راز نم :اعرفرم رمع نع يسلايطللو ؛هريغر ركاسع نبا هحرحأو .يتايح

 .(مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش) يكبسلا فص دقو ءاديهش وأ ًاعيفش هل تنك

 . ىهتنإ
7 



 اقر هللا اهدار كَم لوخُد باب :عَحْلا بانك ۳٦

 2 و #3 رو رو

 اوُقدَصَت ْمُهَجَح ًاوَضَق اَذإ | ًاوناك : لاق هنأ يوحنا مها نَع يور ةا 1 لأ

 .ت ال اَّمَع اَذَه َّمُهَللا :نولوفيو يشب

 نكل ةعفرلا نبا هلقن امك ؛عامجإلاب ُماَرْحإلا :ةَّسْمَح ّجَحْلا ناَكْرَأ لصف

 7 ُفاَوُعلاَو ءعامجإلاب ُفوَقُوْلاَو يبن يف سنوي نبا هاكح طرش هنإ :ليق

 ف اوُعْما ] :ٌمالّسلاَو ةألّصلا هلع هلرقل ءيا ءاضيأ عابجإلاب ةضافإلا فاوط

 اذإ «ريصقتلا وأ يأ ٌقلَحْلاَو ۶ و نعط نسمع ريلادبع نبا باجأو ةروثأملا

 مك ] هظفلو (18595١يو174310) ثيدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور @

 لوسر انديسس ربق ةرايز باب :دئاوزلا عمجج يف يمئيهلا لاق .[ ينايح يف ينراَز

 رباز ينا نم ] : هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع :5ص ؛ جي لل

 :لاقو ع ِةَماَيِْلا مري اعيفش هل ا نوكأ نا يلع اقح ناک يترايز الإ ةَجاَح معي ا

 . فيعض وهو ملاس نب ةملسم هيفو ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور
 ىسوم هيفو :بابلا نم )١94( ثيدحلا :تيقاوملا باب :ننسلا يف يطقرادلا هاور (©

 3 0 :متاح وبأ لاق «يرصب خيش وه ؛يدبعلا لاله نب

 دحلا حلاص وه :يهذلا لاق .هب سأب ال هنأ وجرأ :يدع نبا لاق .هثيدح ىلع

 .یقانش هَل تيجو يرق رار ْنَم ] :ًاعوفرم رمع نبا نع هئيدح هدنع ام ركنأو
 . فيعض بلاغلا ىلع ثيدحلاو

 فدصملا ىلع تيرق ةحسن ىلع ةفاطلا بسح ةلباقم غلب :(۳) ةخسن شماه يف (#)

 . هطخ اهيلعو

 نم تعلطاف :تلاق ةيلهاجلا يف ةفص انل تناك :تلاق ةارحي يبأ تنب ةبيبح نع @ )٠٠١٠١(

 :هباحصأل لوقيو ىعسي وه ذإو هللا لوسر ىلع تفرشأف ةورملاو افصل افصل | نيب وك

 رازإلا رودي يعسلا ةدش يف هتيأر :تلاق [ َىعّسلا , | ُمكْيلَع بك هللا نإ ارعَسا ]

 دحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاور .هيذخفو هيطبإ ضايب تيأر ىتح هنطب لوح

 يف يبهذلا لاق .هنع تكسو )۲١٤۲/1۹٤٤( ثيدحلاو (1551/7347)

 * |. حصي مل :صيخلتلا
 :؟ 18-5 ۷٤ص ” ج :يعسلا يف ءاج ام باب :دئاوزلا عم يف يمئثيها لاق (©

 هه



 1۳۷ فرش هللا اهدار َةَكَم لوخُد باب :ٌجَحْلا ُباَحِك

 سيل هنوك يف كش الف روظحم ةحابتسا ةانلعح نإ بابلا قس ا کشت ُةانلَعَج

 E كاسر :يعفارلا لاق ءانكر

 ءاهناكرأ عيمجي الإ لصحت ال ةيهاملا نأل ,مّدِب :ةسمخلا هذه يأ 0 الو قالصلاو

 مو «اهبىتأ مالَسلاَو ةالّصلا يلع هنأل ءاضيأ ٍةَرْمُْلا يف ُناَكْرَأ فوُقوْلا ىويم امو
 .جحلا يف فلس ام قلحلا يف يتأيو اناكرأ تناكف .اهنودب دادتعالا يضتقي ام دري

 نإ هنأ رصحلا هجوو «عامجإ وهو ةيتآ ةثالث يأ جرا ىَلَع ناكْسنلا ىَدوُيَو م شم

 ؛ليصفت ىلع ُناَرِقلا وهف امهب ىنأ وأ ؛ٌتمتلاف ةرمُعلا وأ ؛ُداَرْفإلا وهف َّجَحْلا مد

 ةرمعلاب وأ هدحو حاب ره تِيَح ْنِ كسلا ىدَوُيَو «ينأتس اهضعبل طورشو

 :هجوأ ىلع اهدحو

 ءاَمِلَمَعب يتأيو ّيْكَمْلا مارخإك ِ؛ِةَرْمُعلاِب َمرْحُ مث ٌجُحَي نب ؛داَرْفإلا :اَهُدَح

 الإ مرحي مل نم اذكو «تاقيملا نم جح مث جحلا رهشأ لبق ةرمعلاب عرحأ اذإ اذكو يأ

 فالخلا ىقبي اعطقو .مامإلاو يضاقلا امهب حرص امك هتنس يف تاقيملا نم جحلاب

 سس

 ؛نابح نبا هقثو ؛لمؤملا نب هللادبع ةياور نم ريبكلا يف يئاربطلاو دمحأ هاور

 ةديبع نب ىسوم اهيف ؛ذمحأ دنع ةياور نع لاقو .ةعامج هفعضو مىطخي :لاقو

 لاق حابصلا نب ىنثملا اهيف يناربطلل ريبكلا مجعملا يف ةياور نع لاقو .فيعض وهو
 . ةعامج هفعضو ةياور يف نيعم نبا هقثو

 :رظنيو )۸٤-۸۷( ثيدحلا :؟7-55ههص ۲ ج :نئسلا يف يطقرادلا هاور @

 . 5ال-ه 5ص ۳ ج :يعليزلل ةيارلا بصت

 e ذاق نعال :بابلا يف فلاسلا ليوطلا هئيدح ين هر باج نع (©

 .ةورملاو افصلا نيب

 ١ ج :ديناسملاو يناعملا نم أطرملا يف امل ديهمتلا يف وهف ؛ربلادبع نبا باوح امأ ©

 لاق نإف :لاقو )٤/٠١(. مقرلا :(دمحم نب رفع عبار ثيدح) :415١4-8ص

 اذهب درفتا دقر ؛هفعضل هئيدحب جتي نمم سيل لمؤملا نب هللادبع نإ :لئاق

 هل ائملع امو ؛هنع هقياور تبرطضا كلذلف ؛ظفحلا ءيس وه :هل ليق «ثيدحلا

 .دهاوش هل ركذو هنأش نم عفر مث ...هتلادع طقست ةبرخ



 ارش هللا اَهَداَز َةَكَم لوُعُد باب :ُيَحْلا باک ۳۸

 ىلإ جرخي نأ :وهو يككملا مارحإب دارملاو كلذ فالخب فنصملا مالك رهاظو «هيف

 .'' فلس امك لحلاىندأ

 هلامعأ نأل ّجَحْلا َلَمَع َلَمْعَيَو ِتاَقيِمْلا َنِم مهب ٌمِرْحُي أب ؛ُناَرِقلا :يناثلا

 يعسو ءدحاو فاوط هيفكيو جحلا يف ةرمعلا لمع لخدي يأ .نالصخیف «رثكأ

 داو ّيْغَّسَو ٌّدِحاَو ٌفاَوَط ُهاَرْحَأ ٍةَرُْعْلاَو جحا ب ْمَرْحأ ْنَم ] يَ هلوقل ,دحاو
 فاوطلا اذه نأ رهاظلاو «"يذمرتلا هححص [ًعْيَِج اًمُهْنِم ليى اَمُهْنَع
 ول هنأل ؛ءيش نم ًازاتحا سيل (ِتاَقْبِمْلا َنِم) هلوقو ةَرْغُْم ةرمعلاو طقف جحلل
 دقو ءامهتاقيم دحتيف .ًاعم امهب مرحي هنأ دارملا لب ءانراق ناك هنود نم امهب مرحأ

 .جحلل ًابيلغت ةكم نم امهب مرحي يكملا نأ حصألا نأ تيقاوملا باب يف انمدق

 «عامجإلاب نراك ناك فاّرَطلا َلْبَق جْحَي مث َجَحْلا رّهشأ يف ٍةَرْمُعب مرْحأ وَر

 ءال :امهدحأ ناهجو اهيلع هلاخدإ ةحص يفف جحلا رهشأ لبق ةرمعلاب مرحأ ولو

 ثيدح .(ادرفُم مرح يي يبل هو ؛اهنع هللا يضر ةشئاعو كط رباج ثيدحل @ ١١٠ر

 ثيدحلا :مارحإلا هوجو ناي باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور رباج

 :نئسلا يف يئاسنلاو )١785(. ثيدحلا :كسانملا يف دواد وبأو )١57/145(.

 دلو هللا لوُسَر َّعَم َنيَلِهم انلبقأ ] :هظفلو ١١14 ص ٩ ج :ةرمعلاب ةلهملا يف باب
 هاور ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأ .[ َةَرْمُعب ةلهُم ةَسِياَع َْتْلْبَْأَو ٍدَرفُم جحب

 . )١711/1177( ثيدحلا :جحلا باتك :حيحصلا ف ملسم

 «عاَدَوْلا ةَّجَح ماع ل هللا لوُسَر ّعَم انْجّرتخ) ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو @

 ّلَهَأو .جَحْلاِب لَهَا ْنَم انو هْوَرْسُعَو ِةَحَحِب لمَ نم انو رعب لَهَا ْنَم انيف
 اوُلِحُي ْمَل َةرْمعْلاَو جحا َّعَمَح وأ ّجَحْلاب لأ نم اأ .جَحْلاب ل هللا لوسَر

 :دارفإلاو نارقلاو عتمتلا باب :حيحصلا يق يراخبلا هاور .(رخنلا مو ناک ىَتَح
 .(١؟5١11/1) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو 0000 ثيدحلا

 :ادجاو ًافارط ُفِرْطَي َنراَقلا نأ َءاَح ام باب :جحلا باثك :عماجلا يف يذمزلا هاور (١1؟)

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمزلا لاقو .رمع نبا نع )4٤۸( ثيدحلا

 2 0 ال 2 . 8 يه عامل
 . ححصأ وهو .ُ ري مو رمع نب هلل اديبع نع دحاو ريغ هاور دقو



 1۳4 افَرَش هلل | اهدار َةَكَم لوح باب :يَحْلا باعك

 ؛؟فنصملا مالك رهاظ وهو باحصألا ةماع نع هاكحو يلع يبأ خيشلا رايتحا وهو

 مارحإل سبالملا مكح يف نراقلا نأل «هرهشأ لبق جحلاب مارحإلا ةحصملإ يدؤي هنأل

 هلاحدإ تقو جحلاب امرحم ريصي امإ هنأل ؟معن :ةضورلا دئاوز نم امهحصأو «دحاو

 مث فاط اذإ امع (يفاّوَطلا لبق حْحَي مَ هلوقب زرحاو جحلل حلاص تقو وهو

 مكحو هيف يناعملا حصى لع للحتلا بابسأ يف ذحأ هنأل ؛حصي ال هنإف ؛جحلاب مرحأ

 . هلامكإ مكحت فاوطلا يف عورشلا

 هب امر ريصي هنإ حصألاف ؛جحلا اهيلع لخدأ مث ةدساف هترمع تناك ول :ّغْرف

 لب ءال :حصألاو ؛ًايِرْجُم احيحص دقعني :ليقو «فنصملا قالطإ رهاظ وه امك

 .دسفي مث ًاحيحص :ليقو ؛ادساف دقعني

 ال هنأل ىليراَجْلا يف جحلا ىلع ةرمعلا لاحدإ وهو يأ ُهُسْكَع زوج الو

 رحأ َءايشأ هب ديفتسي هنإف «هيلع ةرمعلا لاخدإ فالخب «سحآ اعيش هب ديفتسي

 ام زوجيف هسكعك مامإلا هححصو «هزاوح ميدقلاو «تيبملاو ؛يمرلاو ؛فوقولاك

 ئشنب من اَهْنِم عرفو هِدَلَب تاَقيِم نم ٍةَرمعْلاب َمرْحُي نأب عملا :ثلالا
 ٌرِم) هلوقو ءاعتمتم يمس كلذ لعف اذإ يقافألا نأ ىلع عامجإلا مايقل قم نم اَجَح

 يف اطرش سيل تاقيملا نم مارحإلا نإف «زارتحالا نود روصتلا هب دارأ (وِدَلَب تايم

 هركذ (ةَكْم ْنِم ًاَجَح ئٍشني) هلوقو .نيرثكألا دنع مدلا بوجو يف الو ؛اعتمتم هنوك

 ريغ ؛عتمتم هنأ روهشملاف «تاقيملا نم جحلاب مرحأ ول هنإف ,زازتحالل ال اضيأ روصتلل
 .مدلا همزلي ال هنأ

 عمجبو رثكأ هتاور أل ؛جحلا ماع يف ةرمعلاب مرحأ اذإ يأ ُكاَرْفإلا اًهْلَصْفَأَو

 كِإف ءامهفالخب هيف مدلا بوصحو مدعلو «نارقلاو عتمتلا فالخج هتهارك مدع ىلع

 ةنس نع ةرمعلا ريخأت نأل ءهنم لضفأ نارقلاو عتمتلاف ؛جحلا ماع نع ةرمعلا رخخأ
 ٠ مير مام

 ال هنأ ريغ «نيلماك نيلمعب يتأي عتمتملا نأل ُكاَرِقْلا مث عتمتلا ُةَدْعَبَو «هوركم جحلا



 فرش هل | اهدار َةَكَم لود باب :جَحْلا باك ه4

 امه ئشني هنإف «دارفإلا هلضفأ اذهلو «ةكم نم هب مرحي لب ءاتاقيم جحلل ئشني

 .دحاو تاقيم نم دحاو لمعب يتأي هنإف نراقلا امأو .نيتاقيم

 ةالّصلا هْيَلَع همارحإ يف ليق ام ُدَحَأ هن داَرفإلا نم لصف م محلا :لْوق يِفَو

 «لعفلا لبق تام اعرف اهلعفل !ريخأت هيف نإف ؛ةرمعلا ىلإ ةردابم هيف نألو .ُمُالَّسلاَو

 .يزورملا قحسإ وبأو رذنملا نباو ينزملا هراتحاو لضفأ نارقلا نأ :ثلاث لوق يفو

 : عبس اهماقم موقيو ةيحضألا ١ ةفصب هاش وشو عامجإلاب د عتمملا ىَلَعَو

 لاعت هلرقل مالا دجسم هلا يريضاَح ْنِم نوک ال انأ طرشي قرب عبس وأ ٍةندب

 نو نم ُةوُرِصاَحَو < 0 0 رحل دجسَملا يرضاَح ُهلْهَأ نك ْمَل ْنَمِل كلذ

 نأل َةَكَم ْنِم ايإ ًارضاح ناك هنم اندو ءيشلا نم برق نم نأل ِنْيِْلَحْرَم

 دنع مرحلا لب «قافتإلاب هتقيقح هب دارملا سيل ةميركلا ةيآلا يف روكذملا مارحلا دجسملا

 رمق لأ كس ىلع لجو لاف ىلع لج نم الذ يعل دع کمر میخ

 دجسملا هيف هللا ركذ عضرم لك نأل ٌمَلْعَأ هلل او رخل نم سا ف

 ٠٠مار جملا ٌرْطَش كَهَحَو لوف ىلاعت هلوق الإ ؛مرحلا هب دارملاف مارحلا

 ةكم نم هيف ةفاسملا تربتعا ثيح ؛عادولا فارط فلاخو .ةبعكلا هب دارملا نإف

 دجسملا ىلع ةّصان ةيآلا انهو «ةكم راشعا ُبّساَنَف تيل ٌعادولا نأل «حيحصلا ىلع

 ءادتبالا ناكف فلس امك مرحلا هنم دارملاو مارحلا

 ةرمعلاب جحلا ر اوناك برعلا نأل حلا ٍرُهْثَأ يف يف ُترْمُع عفت أو

 دروف .روجفلا رجف . نم وه :نولوقيو كلذ نوركنتسيو ؛هناكمإ تقوو «هتنغم يف

 مارحإلا ةم ا م

 مرحأ ولو ؛مدلا عم للحتيو رمتعي نأ هل زوجف «مارحإ ريغب هتزواحم ىلإ ليبس الو

 . ۱۹٩ / ةرقبلا ىادم

 .١١٠و ٠٤۹ / ةرقيلا ل16



 54 افرش هللا اهدار ةه لوخذ باب :ٌميَحْلا باك

 يف عقت مل ةرمعلا نأل ؛ِمَد ال رهظألاف هرهشأ يف اهامعأ عيمجب ىتأو .هرهشأ لبق اهب

 ضعبو اهب مارحإلا قيس ولو .اهتلمج نم ةينلا ذإ هع عقو امنإو جحلا رهشأ

CR E AE EE Eيلو ءاضبا  aE 

 ىنلغ اهتعتم ناک فار ؛ةمحازملا نم هانركذ ام ءافتنال مد همزلي منل هرهشأ لبق اهنم

 رمتعا ولف محلا ٍةَس نم يأ س ْنِم طورشلا رخآ يف يعفارلا هلاق امك ررهشملا

 مدعل داعو عحر وأ جح نأ ىلإ ةكمم ماقأ ءاوس «هيلع مد الف ةلباقلا ةنسلا يف جح مث

 0 ا
 م هنأل ؛مد الف جحلاب مرحأو «هنم ةرمعلاب مرحأ يذلا تاقيملا ىلإ داع ولف ءرمتساو

 هيلع مد ال كلذكف هتم مرحأو تاقيملا كلذ ةفاسم لثم ىلإ عجر ولو طاقم كب

 دراو وهو هريغو ييوحلا نع يعفارلا هلقن امك امرحم ةفاسملا كلت عطق دوصقلا نأل

 مرحأو تاقيمل كلذ نم ةكم ىلإ برقأ تاقيم ىلإ داع ولو ءفنصملا قالطإ ىلع

 تاقيم ىلإ دوعلاك وه لهف «قرع تاذىلإ داعف ةفححملا هترمع تاقيم ناك نأب «هنم

 يرضاح نم هنكاس سيل عضوم نم مرحأ هنأل .معن :امهحصأ ناهجو ؟ هترمع

 ربتعت لهو «مدلا برجول ةريتعم ةروكذملا طورشلا هذه نأ :ْمَلْعاَو .مارحلا دحسملا

 :امهرهشأو رح ناك طرش تاف ولف .معن :امهدحأ ناهججو ؟ انف مشت ف

 .ةفينح يبأل افالخ يكملا نم نارقلاو عتمتلا حصي :باحصألا لاق اذهو .ال

 جلا ىلإ ةرمعلاب ETE جلاب ُةُماَرْحِإ مّدلا بوُحُو ُتَفَوَو

 زوجي ال :اولاق مهنإف ؛ةثالثلا ةمئألا فالح نم ًاجورخ حلا َمَْي ُهْحْبَذٌَلَضْفَألاَو
 .هريغ ي

 يف عورشلا لبق زوجي ال هنأ كلش الو ءزاوجلا تقو فنصملا ركذي مل عرف

 زرجي :ليقو ءرهظألا ىلع جحلاب مارحإلا لبقو اهنم للحتلا دعب زوجيو ءًاعطق ةرمعلا

 اهنا ردا نيم اسفل لبق

 ةرافك فالف ءال مأ هدلب يف هيلع ردق ءاوس يأ «هعضوَم يف ُهنَع َرَجَع نإ

 اذإ امك يعرشلا زجعلاو «صتنخت ال ةرافكلاو مركلاب ةع ضع يدها نأل :نيمبلا



6Yفرش هللا اهدار َةَكَم لوخذ با :ّيَحْلا باک  

 ءيسحلاك كلذ وحن وأ هنت ىلإ و هيلإ ًاجاتحم ناك و أ لثملا نمث ىلع ةدايرب هدحو

 يف مَآ ل ن هلوقل خل أخا ر ماس

 دلا فالخب مارحإلا ىلع اهعيدقت زوجي الف «جحلاب مارحإلا دعب يأ (''”*1هجَحل

 اهتقو ىلع اهميدقت زوجي الف ةيندب ةدابع موصلا نأل .قبس امك هميدقت زوجي هنإف

 ملسم حرش يف عقوو ءةاكز لاك هعيدقت زاجف ةيلام ةدابع هنإف فدل فالخع ةالصلاك

 امل فلاخ بيرغ وهو "جحا ٌمرحُي ىتح موصي ال ا نأ :فنصملل

 هبتک ياب يف هركذ

 يف فلس امك هرطف جاحلل بحألا ةفرع موي نأل قاع نق اشا

 مري يف اهموص زرجيالو «ةجحلا يذ نم سداسلا لبق جحلاب مرحي نأ بحتسيو .هباب
 هيلع بجي الو ءًاضيأ هباب يف فنصملا هركذ امك ءديدحلا يف قيرشتلا مايأ اذكو رحنلا

 تاف اذإو «حصألا ىلع ديعلا موي لبق هيف ةثالثلا موص هنكمي نمزب مارحإلا ميدقت

 قيرشتلا مايأ نع للحتلا رخأت ولو «هيلع مد الو اهؤاضق همزل جحلا يف ةثالثلا موص

 ؛جحلا يف هنأ هيلع قدص نإو ءاضق تراصف مثأ للحتي نأ لبق كلذ دعب اهماصف

 يف ةثالثلا موص همزلي امنإو :مامإلا لاق قيآلا نم ًادارم نوكي الف ردان هريحأت نأل

 ريغ اذهو :يعفارلا لاق «ناضمر مرصك ؛الف ناك نإف .ًارفاسم نكي مل اذإ جحلا

 هنإ :بذهملا حرش يف فنصملا لاقو .هيلع بوجولا ىلع لاد صنلا نأل ؛حضتم

 1١95. / ةرقبلا نددم)

 ) )1١55ص (۷-۸) ج :ملسم حيحص ىلع جاهنملا هحرش يف يورنلا مامإلا ةرابع صن 47١:

 وهف [ َّمَحَر اإ ٍةَعْبَسَو ّجَسْلا يب ماي هل مَ ايده ذج ْمَل نمف ] :هللَي هلوق)

 موي موص زوجيو ءرخنلا موي لبق ةثالثلا هذه مرص بجيو ىلاعت هللا باتك ّصنل قفاوم

 َمِرْحُي ىح اهموصي ال نأ لضفألاو هلق ةثالثلا موصي نأ لوألا نكل اهنم ةفرع

 ّجحلاب مارحإلا َلِبَقَو ةرمعلا نم هغارف دعب اهماص فإف «ةرمعلا نم هغارف دعب حاب

 . (اندنع حيحصلا بهذملا ىلع هأرحأ



 4r“ فرش هللا اهدار َذَكَم لوخُد باب حلا باك

 مل 3 هلوقل ر يوق ىلإ «ةفلاسلا ا جر نإ هلم ةعبسو

(1ev) 5 
 ةعبسو ] سابع نبا ثيدح نم مزحلا ةغيصب لمت يراخبللو ؛ ردع نیا ثيدح

 رحبلا يف هلاق ءاهماص ةكمب ةماقإلا دارأ ولف ۱۵۳ کر اًصْنَأ ىلإ ْمَتْعَحَر اإ

 اقم ناک مع عجو هنع غارق هنأل ا نم غارقلا عوج را دوما نأ :يناثلاو

 .ةثالثلا ةمئألا لوق وهو «هيلع

 ٌةقكلعلا كاف لَو «بحارلا ءادأ ىل 1 ىلإ ةردايم ةعبسلا اذكو ة ةقكلتلا عباتت بدر

 يف امك ِةةَعْبَّسملا َنْيَبَو اهب اَهِئاَصَق يف َقّرقُي نأ همر هنأ ُرَهْطَألاَف حَحْلا يف

 ؛لعفلاب اذهو «تقولاب قلعتي قيرفتلا كلذ نإف .تاولصلا قيرفت قرافيو ءءادألا

 الف تقولاب قلعتي ءادألا يف قيرفتلا نأل ؛همزلي ال :يناثلاو «عوحرلاو جحلا وهو

 . قرفلا فلس دقو ةادؤملا تاولصلا يف قيرفتلاك ءاضقلا يف همكح ىقبي

 وهو ؟ ءادالا يف امك «قيرفتلا نم دب ال مأ قيرفتلا قلطم يفكي له :ٌّعْرف

 يناثلا امهحصأ نالوق هيف نطوملا ىلإ ريسلا ناكمإ ةدمو مايأ ةعبرأب قيرفتلا

 .يناجرجلل ريرحتلا يف نالوق ةعبسلا يفف ءاضق ةثالثلا تراص ثيح :ًع رف

 «نراقلا لاعفأ نم رثكأ عتمتملا لاعفأ نأل ؛ىلوأو «عتمتملاك مَ نراقْلا ىَلَعَو
 م 3 3 2 1 2 ر

 طرشب :تلق .رجعلا دنع الدبو ايبسو اسنج ةفلاسلا هماكحأ يف يأ .عتمتلا مدك

 .عتمتملا ىلع ًاسايق ىملغأ لل او «ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا يرِضاَح ْنِم نوكي ال نأ

 محلل تاقيملا ىلإ داع مث ؛ةفرع موي لبق ةكم بيرغلا نراقلا لحد ول :ٌعْرف

 ثيدحلا :هعم ندا قاس نم باب :جمملا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور 0187)

 :عتمتملا ىلع مدلا بوحجو باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاورو .(1591)

 .007ا/714) ثيدحلا

 يف مايا ٍةَنالَ ٌماَيِعُف ذج مل ْنَمْنط ىلاعت هلرق باب :حيحصلا يف يراخبلا هاور )٠١۸(

 ّْ )٠١۷۲(. ثيدحلا :(دحلا
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 ال نارِقلا مسا نأل ؛بجي :ليقو ؛عتمتلا ىلع ًاسايق هيلع مد ال هنأ ءالمإلا يق صنلاف

 .عتمتلا فالخج تاقيملا ىلإ دوعلاب لوزي

 مارخإلا ِتاَمَرَحُم باب

 يذلا مِرْحُمْلا ي كلي هلوقل ءارتاس ُدَعُي اب لُجَرلا أر ضخ رس :اًهُدَحَأ

 ° لع قفتم [ايلم افلا موي تمن ها سار اورمجت ال 1: ريع ْنَع رح

 هلاق ةاورلا ضعب نم مهو وهو ؛بيرغ ملسم يف ثيدحلا اذه يف هجولا ركذو
 ًارتاسم دعي امو ءامهمكح يتأيسو یشنخلاو ةأرل نع لحرلاب زرتحاو «"" يقهيبلا

 هكْع َلَعَج امو :ىلاعت هلوقل درب وأ رح وأو ٍةَواَدُمَك ةَجاَحْل الإ هون و ءاملا نع

 «ىذألا ببسب قلحلا ىلع ًاسايق ةيدفلا موزل عم نكل "7 جرح رج نم ننألا يف

 سلي ال] :لَو هلوقل بدم رِئاَس يِف ٍدوُقْعَمْلا وأ حولا وأ طين ٍطيِخَمْلا سَو
 آل دَحَأ الإ َفاَمِحْلا لَو َلْيِواَرّسسلا لَو سنبل لَو ةَماَمِعْلا الو َصِيْيَقلا مرحلا

(0 
 ربتعملاو "يلع قفتم [نيبكلا نم لقا اَمُهْمَطْميلو نيفحلا سبيل نيلعن دجي

 . ايم وربه نع رح :(۲) ةححسن يف (*)
 )١1١65( ثيدحلا :نيبوثلا يف ّنفكلا باب :زئاتجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )١6؟١(.

 .(135/9)ثيدحلا :تام اذإ مرحماب لعفي ام باب :جحلا باتك:حيحصلا يف ملسمو

 يناربطلا اهحرحأ .(۱۹۰1/۹۸) مسقرلا يف ملسم حيحص يف ثيدحلا يف هجولا ركذ 010

 يف يقهيبلا لاقو «(١؟8*6) ثيدحلا :17ص ١١ ج :ريبكلا مجعملا يف رحآ دنسب

 يف ملسم هاور )1۷٤١(: ثيدحلا :تومب مرحلا باب :زئانجلا باتك :ىربكلا نئسلا

 تاور ضسعب ني ٌّمُهَو َرْهَو ءاذكهىسوم نب هلل اديبع نع ٍدْيَمُح نب دبع نع حيحصلا
 .ىهتتإ .اعيمج نيملاو دانسإلا يف

 ۷۸ / جملا للكل

 ثيدحلا :ةالصلا باتك يقو )١54( ثيدحلا :ملعلا باقك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )١١177(

 حايي ام باب :حيحصلا يف ملسمو )١547(. ثيدحلا :جحلا باتك يفو (5)

 يراخخبلا حيحص يف امك ثيدحلا صنو ١١1797/15(. ثيدحلا :ةرمع وأ جمب مرحملل

<< 



 عه مارخإلا تامرَحُم باب :ّجَحْلا باك

 ةيداف الف ليوارسلاب َرَرّتِإ وأ صيمقلاب ىدترا ولف سوبلم لك يف ةداعلا سبللا يف

 زوجي هنإف ؛طيحملا ريغ يأ ُهَرْيَ ذج مل اذ الإ «عاقر ْنِم قفل راي رتا ول امك

 ُهِْجَوَو "ةاوادملاو دربلاو رحلاك ةحاحلل هسبل هل زوجي اذكو ةيدف ريغ نم هسبل هل

 بقت الو «يراحبلا ةياورل ةفلاسلا ماكحألا يف لحرلا سأرك يأ هسأرك ةَأْرَمْلا

 سبل اهر هب الإ سأرلا ريس يَنَأَتي ال ام اههجو نم رتست نأ اهل معن ُهَْرَمْلا

 "لسم طرش ىلع مكاحلا هححصو دوادوبأ هجرخأ امك هيف صنلل ءطيخَمْلا

 زوجي :يناثلاو ""( ِنْيراَمَْلا سبلت الو ] يراحبلا ةياورل ءرهظألا يف رافق الإ
 هجو ىلع يأ ةيدفلا اهيلع :ءالمإلا فو ."'"ةيدف ال :مألا يفف «هيف رثأل

 .ةيدف ال هنأو يناثلا ىلع ملعلا لهأ رثكأ نأ :يوغبلل ةنسلا حرش يفو ؛بابحتسالا

 نبا لوق نم ثيدحلا يف نرالا ركذ اولعج مهنأو «يعفاشلا ْيَلوق رهظأ هنأ :دازو

 ؛هللا َلوُسَر اَيئَلاَف الُجَر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع :جملا باتك نم
 الو َمِئاَمَمْلا الو َصْمَقْلا بلت ال ] :ل هللا وسر لاق ؟بالا نم ٌمِرْحُمْلا سبلت ام
 اُهو نيف سيلف نيغ ُدحَي ال حا الإ ؛فاقيعلا الو سارا الو َلْيِوارَسلا

 . [ ْنَرَو وأ ٌناَرفْعَر سَم اعيش بالا َّنِم اوبل الو .نيعَكلا َنِب َلَقْسَأ
 . ةيدفلا عم يأ :(؟) ةحسن ةيشاح يف (#)

 نع ٌنِهياَرحِإ يف ًءاَسسنلا ىَهَن ] ل هللا َلوُسَر َعِمَس هنأ ؛رمع نبا نع ثيدحلا ١١(

 سّبَحأ ام كلذ دعب سَو ؛باّيَلا نم ُناَرَمْعُرلاَو سرلا سَم اَمَو باقلاو ِنيزافَفْلا
 وبأ هاور .[ ًافح وأ اصْييَف وأ َلْئواَرَس وأ الح وأ ارح وا ارم

 يف مكاحللاو )١877(. ثيدحلا :مرحملا سبلي ام باب :جحلا باتك :نتسلا يف دواد

 .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ((180/1788) ثيدحلا :كردتسملا

 .يهذلا هقفاوو

 :مرحملل بيطلا نم ىهني ام باب :ديصلا ءازج باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور )١174(

 . [ ٍنيراَفَمْلا سبلت الو ؛ةَمِرْحُملا ُةأرَمْلا بقت الو ] :هيفو (8+184) ثيدحلا
 : يعفاشلا مامإلا لاق :؟ ١ ”ص ؟ ج :مارحالل سبللا باب :جحلا باتک :مألا يق (015)

 ُدْعَّس ناكر ؛نيَرافقلا ةَمِرْحُمْلا ةأر سبلت نأ سا الو راكب لي يلا را ملو)

 ها (ةَمِرْحُمْلا قرب الو ؛ماَرخإلا يف ٍنيراَعلا سيلي نأ هتان ماي صار يبأ نب

 . »ع 0

 أ ارفطصعم باّيثلا ناولأ نم
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 ٌراَرْرَأ هَل ُنوُكَيَو نطقب ىشْحُي دريا َنِم اميل ِنيدَلِل لمعي ٌءيَس :ڙافقلاو «رمع

 .نيدعاسلا ىلع

 .لامتحالل ؛الف ؛امهدحأ وأ ؛ةيدفلا تبجو ؛ةسأرو ههحو رتس اذإىثنخلا عرف

 هنم عنم امم هريغو طيخملا سبل ميرحت يف ةمكحلا :ءاملعلا ضعب لاق :ةدِئاَ

 هبر ةدابع نم هيف وه ام هل اركذم كلذ نوكيف هتداع نع نإسنإلا جرخي نأ مرحلا

 .اهب لغتشیف
 ُهَّسَم ايش بايا نم سبب ال يي هلوقل يبو يف بيلا ُلاَمْعِْسا :يناثلا ماه

 عامجإ وهو ىلوأ باب نم هيلع سايق هدب ْوَأ «"' "هيلع قفتم [ سرو وأ ٌداَرَفْعَر
 لكك ندبلا ضعبو ؛هريغو مشحألا كلذ يف ءاوسو .رذنملا نبا هلقن امك ًاضيأ

 قصلي نأ وه :لامعتسالاو هوحنو درولاك ٍبّيَتلا ضرغ هيف َرهظ ام وه :ُبْيَطلاَو

 «كلذ وحن و ةرخبملا ىلع ءاوتحالاك كلذ يف داتعملا هجولا ىلع هبايث وأ هندبب بيطلا

 لاح ينانملا نييرتلا نم هيف امل يحلل وأ سرلا ِرْعَش ُنْهَدَو ءدصقلا نم هيف دب الو

 حتفب وه :ٌنَْذ هلوقو (7٠ثيدحلا يف درو امك ٌريغأ ثعشأ جاحلا نإف ؛مرحلا

 عرقألاو علصألا نع نَا وأ سأرلا رعش) هلوقب زرتحاو ءردصم هنأل لادلا

 سأرلا قولحم ناكول :معن «فلاسلا ىنعملا دقفل مهيلع مرحت ال ناهدألا إف ؛درمألاو

 )١١85(  مقرلا ف مدقت 1550

 ناك كي ّيبنلا َّنَأ :لاق ؛امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هلل ادبع نع ربخلا @ (119)

 ورضا :لوقيَف ؛ةقَرَع لأب َةقَرَع ةع تكلم يهاب لَو ُرَع للا ّذإ] :ُلوُقَي
 .514ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ اربع اش يِنْوْنَأ يدابع ىلإ

 ج :دئاوزلا عمجم يف يمشيفا لاق )٥۷١(. ثيدحلا :ريغصلا مجعملا يف يناربطلاو

 ريغصلا ف يناربطلاو دمحأ هاور :لاق :ةفرعو ىنم ىلإ جورخلا باب : 15١ ص ۳

 .نوقوثوم دمحأ لاحرو ريبكلاو
 هاور :دئاوزلا عمجم يف يسشيحلا لاق .". 5ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور @

 .حيحصلا لاحر هلاجرو دمحأ
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 نع ةيحللاو سأرلاب ًاضيأ زرتحاو «تبن اذإ رعشلا نسحب هنأل «ميرحتلا ءاقب حصألاف
 عانتإلا ياو «هنيسحت دصقي ال هنأل ًارشب وأ ناك ًارعش زوجي هنإف ؛ندبلا يقاب نهد

 لعف هل مرحلا نأ كش الو ' “ًاضيأ دسحلا رعش يف ميرحتلاب مرحلا :يدرواملل

 وأ هسفنب كلذ لعفي نأ عئتمملا امنإ «قلحلا يف ُهَلْثِي يعفارلا ركذ امك لالحلاب كلذ

 ,ردسلاك هانعم يف ام اذكو يأ «يمطخب هارو هدب لسع ُهَرْكُي لَو ءرخآ مرحع
 كلذ لعفي آل نأ ىلؤألا معن «ةيمنتلل هنإف نهدلا فالخب خاسوألا ةلازإل كلذ نأل

 ال ىتح كلدلاب قفري نأ يغبنيف هسأر لسغ اذإو ا

 بيطلا لامعتسا لعح يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف فنصملا نأ :ٌمَلْغاَو .هرعش فنتني
 اع یاش یی اسار ایوب ناكل یل ر اعر صلو او

 .نيع ةلازإ هيف سبلو ٌقَرَت امهنم الك نأو «ىنعملا يف امهبراقت كلذ
 ار قِلحَت الرف :ىلاعت هلوقلف لوألا امأ ءرفطلا وأ رغشلا ةَناَِإ :ثلاشلا

 يملا عماجي هب قحلم دسلا رئاس رعشو مكسوؤر رعش يأ "كسور
 هدارمو ءامهريغو َملَقلاو َقْلَحْلا لوانتي متر هلوقو «روك ملا سايقلابف :يناثلا امأو
 هيلإ ةراشإلا تمدقت امك ءالف لالَح نم امأ مرح نم وأ هسفن نم كلذ ةلازإ

 دعب هملعتس ال ًاضيأ مارح ةدحاولا ةرعشلا ةلازإو

 نإف ؛ندبلاو رعشلا يف هلامعتسا مرح 9 ناک نإ ُنْهَدلا ١ :سداسلاو) :يدرواملا لاق )01١74(

 ال اميف هلامعتسا مرحي الو ؛دسجلاو سأرلا يف هب رعشلا ليت ٌمْرَح بيطُم ريغ ناك

 يعفاشلا هقفلا يف عادقإلا :(ُهَدِمَع نإ مذب هنم َمْرَح ام يدتفيو ؛دسمللا نم هيف رعش
 . ۸۹-٩۰ ص :مارحإلا يف مرحي ام باب :يدرواملل

 يذم َنِم َرَسْيَسا اَمَف متريصخأ نإ ل ةَرَمعْلاَو حلا ارميا :195 / ةرقبلا لاتقر

 نسم ذأ هب ذأ اصبر مك ناک نسم هجم يذلا ع ىتح مکسوؤُر أر فل الو
 ان حلا یل ىلإ ةرطشلاب عت سف متيأ اذل سن وأ ص أ اص نِ ةي وسار

 َكْلَب متجر اذ ذإٍةمبسَو حلا يف ماي نال ُماَيصَف ذج مَ نف «يذهلا نمسا
 اوُمْلعاَو هللا اوُقَاَو ءمارحلا دجلملا يريح هلأ نك مل نل كلذ لَك رع

 .يباقملا ُدْيِدَش هلل | نأ
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 تعبت ول : ىنثتسم عرف

 .حجارلا ىلع ةيدف

24 

 الو اَهْلَ ءاَيب ىذأَتَو هيف لحاد ِتاَرَعَش وأ ةَرْعَش

 ا

 :لاعت هلوقلف لوألا نا .راقطأ دلالت وأ تا يت رغش ثآلذ يف هيلا لَكَ
 0 قر فف 7

 «هرابتعا مدع ىلع عاجإلا ماق باعيتسالاو «ثالث هلقأو ٌعمجرّرعشلاو «ةيدِفف هسأر

 اناكم وأ انامز قرف نإف ,ناكم نم ةعفد اهلازأ اذإ اذهو ؛اسايقف :ةيناثلا يف امأو

 ححارلا ىلع دم بجيف

 رعش قلح ولو ؛ةدحاو ةيدفف رلحاو ناكم نم ةعفد سأرلا عيمج قلح ول :ٌعْرَ

 ا .هْيلَجَرَو هيدي رافظأ ملف ول اذكو ؛ناتيدف :ليقو ؛ةيدفف ًالصاوتم هندبو هسأر

 هيسأر نم ىذا هب ب وأ اضْيرَم مک ام ناک ْنَمَف

5 

 دق عرشلا نأل ِنْيدُم ٍنيَتَرْغّشلا يِفَو ٍماَمَط دم ٍةَرغّشلا يف نأ :ٌرَهظَألاَو
 يف ةياهنلا يه ةدحاولا ةرعشلاو «هريغو ديصلا ءاَرَج يف ماعطإلاب ؟*ناويحلا َلَّدَع
 ةرعشلا يف بجي هنأ :يناثلاو ءهب تلبوقف تارافكلا يف بحو ام لقا ٌدُمْلاو «ةلقلا

 ةرعش يف بحي :ثلاشلاو طيسقتلاب المع مد الث نيترعش يو ؛مد ثلث ةدحاولا

 امأ «مدلا راتحا اذإ فالخلا لحمو «لماك مد :عب بارلاو «نامهرد نيترعش يفو ؛مهرد

 ءًاعطق ًادحاو ًاعاص معطأ ماعطلا وأ ءاعطق ادحاو اموي موصي هنإف ؛مايصلا راتحا اذإ

 . هنم دب الو بذهملا ىلع هتالكشم يف نايبلا بحاص كلذ ىلع هّبن دقو

 نيترعشلاك نارفظلاو ةرعشلاك رفظلا :ّ رف

 ام ىلع مكحلا ناك داتعملا ردقلا نود رفظلا نم ّمْلَ وأ ةرعشلا َرّصَق ول :ّعْرَف

 هدرطو ةححصو يدرواملا هاكح ءطسقلاب بجيو ةرعشلا ىلع دملا عزوي :ليقو «مدقت

 . رفظلا يف بذهملا حرش يف

 نأ وديو :تلق .ديصلا ءارج يف ماعطإلاب ناريجلا هلدع دق عرشلا نأل )١(: ةخسن يف (*)

 . (٣)و (۲) نيتخشنلا يف ام انتبثأو .ميفتسي ال ىنعملا



 14۹ مارخإلا ٍتاَمْرَحُم ابا :ّجَحْلا باك

 رفظلا يف :انلق نإف «هبناوج بعرتسي ملو رفظلا بناوج ضعب نم ذحأ ول ع
 .ضعبت م م :انلق نإو «هطسقب بجو مهرد وأ مد ثلث دحاولا

 يف لاق «هرعش ةرثكل رحب ذات وأ هسأر يف لمق ةرثكو ضرع. يأ ردعمل

 ْمُكْنِم ناک ْنَمَقل: ىلاعت هلرقل «َيِدَفَيو َقِلخَي نأ هسأر خسو اذكو :بذهملا حرش
 يالا هَ تّ يف :لاق ٌةّرجُع نب بعك نع نيحيحصلا ينو يآ “اض رم
 ؛توندف [ ةنذا ] :َلاَقَف ؛توئَدَف [ هذا ] :َلاَقَف ب هللا لوسَر ُتِيَنَأَف ؛ةَروكذَمْلا

 ْنِم ٍةَيدِفب يِنَرَمَأ :َلاَق ؛معن :َلاَق هنأ :فوع نبا لاق [ َكُماَرَه َكِيِذْوُيَأ ] :َلاَقَ

 عطا و ر 7 ظفل و ٠ ام لسن وأ ةقدص

 کش اه بدا ی مث قلحا ] :ملسمل ةياور يف يف 201710 ةي كسلا وأ ناسم هس
e 

 . ۲"٠ َنْيكاَسَم ةع ىَلَع رت نم معآ هال مطا و أ

 هيف نأل حصألا ىلع هنيكمت لالحلا ةأرملا ىلع مرحي عامجإلاب «ٌغاّمجْلا :ٌعباّرلا

 قأرملا مارح إ لاح يف ًاضيأ ةرشابملا لالحلا ىلع مرحي اذكو ةيصعلا ىلع ةناعإ

 هداسفإ امأ ؛لّوألا ١ لْلَحَلا لبق َلْبَق ْجَحْلا اَذَكَو حلا ىلع اسايق ةَرْمعْلا ب دستو

 للحتلا دعب هيف عامجلا عقو اذإ امأ .هيلع سايقلابف هدعبو «عامجإف فوقولا لبق

 دسفي ال امك و ءرهظألا ىلع ةاش بجي معن «حصألاىلع هب دسفي ال جحلا نإف ؛لوألا

 عبت اهنأل ءاهامعأ نم ءيشب تأي مل نإو ًانراق ناك اذإ ءاضيأ ةرمعلا دسفت ال جحلا

 ۱۸۱ 5)ثيدحلا :رصخلا باتك يف اهنم :حيحصلا نم ةديدع عضاوم يل يراحبلا هاور (۱۷۰)

 باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .اهريغو (۱۸۱۸و ۱۸۷و ١۱۸۱و 1418و

 )1١١1/841(. ثيدحلا :ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج

 وأ مايأ َةَنالَت مصَو ؛َكَسْأَر قلخإ ] :ظفلب (181 4) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا 011

(YA) 

HEاش ْمَبْذا مت َكَس نس قحا فاو ( 0  
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 مارخإلا ِتاَمرَحُم باب :ٌيَحْلا باك 1.

 ةنَدَب ءدِسْفُْمْلا عامجلاب يأ هب بجو همه وي فنصما مالكو سقت :ليقو .هل

 , ° '"ىللذر ةياحصلا ءاضقل دسفملا

 نأل ؛ةاش يناشلاب بجي رهظألاف ايناث عماج مل ؛عامجلاب جج دسفأ ول :ٌعْرَف

 . لوألاب َلّصَح داسفإلا

 ىلع أل ِرَقَبلَو لبإلا ىلعو «یقتألار رک دلا ىلع ةغللا يف قلطت ةندبلأ :ةدئاف
 .ُةَبتحاَف يرهزألا ىلع هبيذهتو هريرخت ق هيف فنصحمل ا مهو تإو «منغلا

 0"! ةرْمُعْلاَو حَحلا ارميا :ىلاعت هلوق قالطإل هداف يف ٌيِضْمْلاَو

 نأ هيف يضملاب دارملاو ءفلاخم مه فرعي الو كلذب اوتفأ ةباحصلا نم ةعامج نألو

 ًاروظحم بكترا نإف هلبق هبنجتي ناك ام بنتجيو «عامجلا لبق هب ينأي ناك ام يتأي

 هنأل اعطت ُهَكْسُن ناك ناو هب ةباحصلا ىوتفل ُكاَضَقْلاَو «حصألا يف ةيدفلا ُهَمرَل

 ءىاضقلا يعي هنأ أ ٌحّصَألاَو «تادابعلا يقاب فالخب ًاضيأ ًاضرف راص هيف عورشلاب

 ءاضقلاف يخارتلا ىلع ءادألا نأل ءال :يناثلاو هب ةباحصلا ىوتفل ِرْوَْلا ىَلَع
 . "لو

 عماج اذإ امأف ميرحتلاب ماعلا دماعلا عامج يف فنصملا هركذ ام عيمج :ٌةيبن

 ؟روُزَأ نأ َلْبَق يِتأرْماىَلَع تْعَمَو :لاقخ ؛ٌلُجَر سابع نبا ًءاج :لاق ربح نب ديعس نع (1175)
 مل تاك نو مالح ُءاسح ةا اَمُكْنِم ٍدِحاَو لک ىلعَف كتناَعأ تناك نِإ) :ّلاقف

 دسفي ام باب :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(مالْمَج ٌءاَنْسَح ةا َكِْيَلَعَف كنت

 . (ة محل رثألا جحا

 ۱۹٩. / ةرقبلا ۷و

 ةريره ابأو بلاط يب أ نب يلو باطخلا ن ب َرَمُع نأ ءب هنأ ؛كلام مامإلا رخل ع 0ه)

 :ًولاَقَف « (جَحلاب ٌمِرْحُم وهو هله ا باَصأ ٍلحر نع اولس ؛مهنع ىلاعت هللا يضر

 ُيِلَع لاق «(يدَهْلاَو لبا نم خلا اهل م ااَمُيَمَح يقي ىح اًمِهِهْسَِ نادر

 هاور .(اَمُهَّحَح اًيِضَقُي ىح اقرفت لبا ماع جلاب اله اذإف) : 4ط بلاط يبأ نبا

 . ةريثك بابلا يف راثآلاو قو رثألا :نتسلا يف يقهيبلا



 3 مارخإلا ٍتاَمْرَحُم با :جحْلا ُباَتك

 .ةهاركلا روصت

 ةرشابملاو «حصألا ىلع ةيدفلا هب همزليو ُءانمتسالا اضيأ مرْحُمْلا ىلع مرحي :ٌعرف

 .ُكلّسنلا اهب دَ ال ناك نإو ةذحافملاك ةرهشب

 «عامجإلاب ايشحو وأ ناك ًاريط يأ «يّرَب لوُكْأَم لك ُدايِطْصا :ُسِماَحْلَ

 ةمكحلاو :لافقلا لاق «''" "ةيآلل يرحبلا نع يربلابو «هريغ نع لوكأملاب زرتحاو
 كلذ يقاني مارحإلاو «جرفتلاو هزنتلل ةداع لعفي امنإ يربلا نأ امهنيب قرفلا يق

 رحبلا ناك ولو ءاقلطم لحاف ةنكسملاو رارطضالل ًابلاغ داصي هنإف ؛يرحبلا فالخب

 نأ كلذ عم هطيسو يف يلازغلا طرتشاو «مألا يف يعفاشلا هيلع صن امك ؛مرحلا يف

 مرحت دايطصالا مرحي امكو ؛دايطصالا ظفلب هنع فنصملا ىنغتساو ؛اشحوتم نركي

 :تْلق .هيشيرو ؛هنّبَلو ؟هسضيب و ؛هئزج ىلعو ؛هيلع ديلا عضوو ءاضيأ هيلع ةناعإلا

 فلاخو «ميرحتلل ًابيلغت ُمَلْعَأ هل او ريع نمو انركذ ام يأ ُهنِم ُدّلَوَتمْلا اذكو

 .ةاساوم باب اهنأل ؛هيف بحت مل ثيح ةاكزلا

 :ماسقأ ةتس فنصملا مالك يف لحد دقو

 .عبضلاو بئذلا نيب دلوتملا عيسلاك لوكأم امهدحأ نيشحو نيب دلوت ام :اهدحأ

 .ةاشلاو يبلفلا نيب دلوتملاك يشحو امهدحأ نيلوكأملا نيب دلوتملا :اهيناث

. i 

 ؛يلهألا راحو شحرلا رامحك لوكأم ريغ يلهأو لوكأم يشحو نيب دلرتملا :اهثلاث
4 . 2 

 .مارح هذه لکو

 بئذلا نيب دلوتملاك لوكأم يسنأو لوكأم ريغ يشحو نيب ًادلوتم نوكي نأ :اهعبار
 .ةاشلاو

 م صوم ر هم ىساق# سا و سر وو ا ي رك هوس رعت كل چ ا 8
 مكيلع ٌمْرَحَو ؛ةَراَسيَسلِلَو مكل اعاتم ُهَماَعَطَو ِرْحَبلا يص مكل لجأ :ىلاعت هللا لاق (1177)

 .[ 55 / ةدئاما ] (َنوُرَشْحَت هبل يذلا هللا أوقتاو ؛امرح متد اَم را ُدْيَص



 سهما ع ع

efمارحإلا تاَمْرَحُم باب :جَحلا باك  

 راسمحلا نيب دلوتلاك يشحو امهدحأ نالكؤي ال نيناويح نيب دلوتملا :اهسماح

 .لغبلاك لوكأم ريغ امهدحأ نيلهأ نيب دلوتملا :اهسداس

 يف عقور «هلصأل ضرعتلا مرحي ال اهنم ٍدحاو لك نأل «ةحابم ةثالثلا هذهو

 .كلذك سيلو عبارلا مسقلا ميرحت مهوب ام يواحلاو يعفارلا

 ام ءلالحلا ىَلَع مر أا يف «يربلا لوكأملا دايطصا يأ ءَكِلَذ ُمُرْحَيَو يجب جا ص

 اميظعت مرحلا يف اهراغص ناتيحلا رابك لكأت مل نافوطلا نمز يف نأ ىوريو

 ناك رل ام هيلع دري نکل دايطصالا نم لاح وه مر يير هلوقو . هل

 درر ؛دئاصلا نم لاح هنأ برعأ نإ ؛مرحي هنإف مرحلا يف دئاصلاو ؛لحلا يف داطصملا

 هلق نمو :ىلاعت هلوقل ُهَنِمَض ًادّيَص هانركذ نم يأ فتا فإف هسكع هيلع

 وأ بيستلاب وأ ةرشابملاب امإ ديصلا نامض تاهجو «''"ةيآلا ادعم كنم

 بنرألاَو ُلْنَع لاَرقْلاَو ةر هرامجو شخّوْلا رب يِفَو ُةَنَبةَماعلا يف یا
 ًاضيأ عبضلا يقو هلك كلذب اومكح ةباحصلا نم ةعامج نأل ةَرْفَج عوُبْريْلاَو «قانع

 يف لاق امك مهو ره مرتع لارا يِفَو) هلوقو «'""هبف حيحص ثيدحل شبك

 هلل او .اهلقني ال نأ هماقمل بسنألا تاكو «ليواقألا هذه لثم داربإ نم بحط :ُتْلُق 07

 .ملعأ
 ادعم مكن هلق نمو مرح متنأو ديلا أولت ال اونم نيا اهيا 6 / ةدئاملا )1١4(

 ةراضك وأ ٍةَبْعَكلا َمِلاَب ًايدَه ْدَه ْمُكَنِم لدَع اود هب مك معلا َنِم لت ام لم ءار

 ذاع ْنمَو فلس مَع هلا اع يرن لاو قود ًاماييم َكِلَذ لذَع وأ كن ُماََط
 مها

 . ماتا وذ ٌريِزَع هاو نم هللا مقي 5

 يقهييلا هاور . .(ةندب ةماعلا يِقَو) :لاق دوعسم نبا رثألف ؛ةندب ةماعلا يف نأ انآ ما © ىدامدر

 هي ماتت لت ذر :لاق سابع نبأ رثألو «(44۷۸) رثألا :ىربكلا نتسلا يف

 نب ديرو يلو ناَمْنَعو َرَمُع نع ًاضيأ رثألاو «(۹۹۷4) رثألا :(ليإلا نيم ةنَدَب
 ٌلوق وهو ؛ثْيدَحْلاب ملا له له دنع تبا ُرْيَغ اَذَه :يعفاشلا لاق نک ربات

> < 



 e“ مارخإلا تاَمرَحُم ابا :جَحْلا باك

 نم ركذ هبحاوف ار ناک نإف ىثنأ وأ ناك اركذ يلا | دلو لازغلا نأل ؛ةضورلا
 ةيبظلا بحاو ةقيقحلا يف زنعلاف قَرَفَجْلا و ا قاملاَك ىثنأ وأ يداك زعملا راغص

 .يبلغلا بحاو سيتلاو

 اذإ رعملا دلو نم ىشنألا ٌقاَنعلاو س اهل تس يلا زعملا نم ىثنألا زنعلا :ةَدِئاَف
 هلبقو "0 ”)هبيذهتو هريرحتو هقئاقد يف فنصللا هلاق هنس علب ملام توق
 ىلإ دلوت نيح نم زعملا دالوأ نم ىثنألا اهنإ ةغللا لهأ نع يعفارلا فو «يرهزألا

 ميحلا حشفب ةرفحاو ؛ةضورلا يل هعبتو ءرهشأ ةعبرأب كلذو ىعرتو مطفت نوح
 ركذلاو هاَهّمأ ْنَع تَلِصْفَو عملا لا ترش ةعبرأ تغلب يلا يه ءافلا ناكسإو
 بي نکل هةغلل ي رجلا ىنعم ذه :يعفارلا لاق ءاّمْظَع يأ هاج رفح هنأل ؛رفح
 را ع ا نإف ؛قانعلا نود ام انه ِةَرْفَجْلاِب دارملا نوكي نأ

 لْدَع اذ هب مُكْحْيإ» :ىلاعت هلوقل ,نآلْدَع دع هدب ْمُكْحَي هيف لقت ال امو

 دب ةَماَعلا يف :اَنَلُق «سايقلابو ءةندُب ةماعلا يف نإ :مهوقبف «ْتِيَقَل سي رثكألا

 . يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم (44171) رثألا :رظني اذهب ال
 يو ؛ةَرَقب رف يِقو) : :لاق «سابع نبا رثألف ؛ةرقب ورامڃو شول اا ©

 ليألا يقو رب شوا ي ٍةرََب يف) :لاق هنع هدنسب يعفاشلا یورو ترقب ٍراَمجْلا
 . يقهيبلل ىريكلا ننسلا نم (4917/0) رثألا :(هرَقَ

 يف ىّ هل باطَحْا نن ب رَ َّنأ) رياح رثألف ؛عويريلاو بنرألاو لازغلا امأ ©

 رثألا :( (ةرفحي عوبرتيلا يف و يِفَو «قانعب بترألا يفر (زنعي ِلاَرعْلا يفر «شبكب مّبضلا
 . يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم (۹۹۸۷)

 لاق :لاف ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب راج ثيدح وهف ؛حيحصلا ثيدحلا امأ ©

 .[ ٌمِرحُمْلا اًهباَصأ اإ نسم سبك اهو ءاهلكف ديد علا ] :و هللا لور
 . (4۹۸۳) ثيدحلا :عبضلا ةيدف باب :ىربكلا نئسلا يف يفهيبلا هارر

 .مزح نبا رادو ةيكملا ةبتكملا ةعبط .ه 8ص :جاهنملا قئاقد )1١14(

 اهنا يل ودبي ام ىلعو ؛ةدايز يهو :ُتلَق .هلوقب زرتحاو :لاق .طقف (۲) ةحسن يف (#)

 اهتلكش دقو ؛رطسأ ةئالث دعب حيحصلا اهلحم يف ًابيرق يتأتس اهنأل «خسانلا نم أطخ
 .ظحالف «زیمتتل



"ef مارخإلا تامرحُم ابا :جَحْلا بات 

 املا يف ةربعلاو ءىّيتِطَف يأ نْيسْيك نيهيقف نآلدعلا نكيلو "٠ ”ةيآلا 4مكنم
 ةريتعم ةلئامملا تسيلو !؟ ةندبلا نم ةماعنلا نيأف ءاقيقحت ال ابيرقت ةروصلاو ةقلخلاب

 نع لقن هيف ناويح نع (ِْيِف َلقن ال اَمَر) ِهلوقب رَرتحاو ؛ةروصلا يف لب ةميقلا يف
 هنإف مهريغ وأ نيعباتلاو ةباحصلا نم نالدع وب َّمكَح وأ ميوقتلا أ ةئاملاب عراشل

 نم دحاو هب مكح اذإ ذا هنأب :ةعفرلا نب با مزجو ءرصع لك يق هيلإ عوحرلا نيعتي

 .ًاضيأ يفكي نوقابلا تكسو ةباحصلا

 هيف ةباحصلا تمكح دقو هل لثم ال دارحلا نأل يأ ,ٌةميِقْلا ُهَل لثم ًالاَم يِفَو

 رعسب نكل «بهذملا ىلع ةكمم ال ,فالتإلا عضومب ةميقلا هذه يف ةربعلاو «ةميقلاب

 ال امم ىنشتسيو ِ؛ِدَمُعلا ف يناروفلا هب مزج ام وهو «مامإلا يلامتحا رهظأ ىلع ةكم
 ,''*ىالذب ةباحصلا ءاضقل ةاش هيف بحي هنإف ؛مامحلا هل لثم

 .نيلدع ىلإ ةميقلا ةفرعم يف عحري عرف

 ريو مع

 ؛علقلا عطقلا نم ذحؤيو عامجإلاب تسيل يِذْلا مرحلا تاب ْعطَق ٌمُوْحَيَو

 زوجي هنإف ؛سبايلا هب جرخأو ءهريغو رجشلا معيل تابنلا قلطأو «ميرحتلاب ىلوأ هنإف
 فيف تبن ام وه مرحلا ُتابن و ءالف اشيشح وأ َراَج ارجش ناك نإف ةعلق امأو «هعطق

 .ةاَش ٍمْرَحْلا ماَمَح يف) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نب يبا رثأل ؛ًةاش مامحلا يف © 141

 ٍمِرْحُمْلا ىَلَع مرحلا مامح يف َلَعَح نارو ؛(۹۷) رثألا :ننسلا يف يقهيبلا هاور
 .يقهيبلل ىربكلا ننسلا نم )٠١٠١١( رثألا :(ةاَش ٍةَماَمَح لك يف لًالَحْلاَو

 يرحل يض) ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نبأ نع ءاطع نع ؛مامحلا ىنعم ين ام (©
 ننسلا نسم )٠١18( رثألا :(ةاَش هاش .لضخلاو زامل يرتقار يالا

 امر :لاق ؛اسهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع رثأل ا

 نس )٠٠١٤٤( رثألا :(مرْسُملا ُهَباّصأ اَِإ هَ وين مرحلا ماَمَح یو ناک

 رثألا :ُمّضِيَق هبه ِماَمَحْلا دود رّيَط كر :ةمركع ةياور ينو .ىربكلا ننسلا
 . يقهيبلل ىربكلا نئسلا نم )٤١ ٠١١(



 - و مارخإلا تاَمّرَحُم باب :يَحْلا باک

 ال لحلا ىلإ مرح | نم ةرجسش لقن ول اذكو هيف رجشلا لصأ ضعب ناك ول اذكو

 نم عوبم هنأل ءٍوِراَجْشْأ عطقبَو «تابلاب يأ أ ب ناما قلعت ُرهْظَألاَو .سكعلا

 بجوي ال مارحإلا ١ نأل ال :يناثلاو ءديصلاك نامضلا هب بجيف ؛مرحلا ةمرحل هفالتإ

 «تابنلا هركذ دعب هيلإ ةجاح ال ِهِراَجْشُأ عطَقبَو :هلوقو مرحلا اذكف رجشلا نامض

 ةريغّصلاَو ةر ٍةَريِبَكْلا ة ٍةَرَجّشلا يف ررحُملا عت : هنکل هانفاسأ امك هيف لحاد هنأل

 نأ ةاشب ةنومضملا ةرجشلا طبض يف لوق برقأو :مامإلا لاق ۱۹۶ احلل قاش

 ةميقلا بجاولاف ادج ترغص نإف ؛ةرقبلا ُعْبُس ةاشلا كإف «ةريبكلا عبس نم ةبيرق عقت

 ةئس اهل نوكي نأ يفكي لب «ةيحضألا يف ةيرحب ةرقبلا نوكت نأ طرتشيال :ةدئاف

 .ءاصقتسالا بحاص هلاق ةاشلا فالخب

 :ك هلرق مومعل ِبَهْذَمْلا ىلع ريك :ةرجشلا نم يأ ُتسَتْسُمْلاَو تلق
 تاناويحلاب هل ًاهيبشت ؛ال :يناشلا لوقلاو 0157 بلع قفنم [ کوش ُدَضْعُي ال ]

 ريعشلاو ةطنحلاك رجشلا ريغ امأ «لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو .عرزلابو ةيسنألا

 هتميق هيلعف هريغ هعطق نإو ؛هيلع ءارج الو هعطق هكلاملف تاورضنلاو ةينطقلاو

 رجش عطق زوجي ال :هلاصح يف فافخلا ةرابعو ؛نيكاسملل هيلع ءيش الو ؛هكلامل

 :لاق «كيواسم هنم عطق ام وأ ؛سانلا هسرغ ام نوكي نأ :نيتلصحت دنع الإ مرحلا

 .لصألا ىرحم يرجي نصغلاو ؛ةرمشلا ىرحب يرجي هنم قرولاو

 ءانثتسال فورعم تابن :ةمجعملا لادلاو ةزمهلا رسكب يأ رِخْذإلا لجو

 «تايذرُملا َنِم ِهِنْرَكِل روُهْمُجْلا دنع ِهِرْيَغَو جَسْوَعْلاَك كولا اكو .هل عراشلا

 ْنَمَو) :لاق ۰ ٠ ملص ج :مرخلا رجش عطق باب ملا | باتك ي هيي يعفاشلا لاق ۲)

 تاش ربها رخشلا يقو هام اَرح وأ ناك ألخ هارب ب اهيط مرحلا رش ن عَ

 .(ءاًطَعَو ريل نبا نع اذَه یورو هرب ِةربَكْلا يقو
 (AY) ثسيدحلا :مرحلا لضف باب :جحلا بانك :حيحصلا يف يراحبلا هاور 0 ۱۸۳)

 ةتطقل طلي الو ءُهُدْيَص رف الو ؛ةكرش ُدَضْعُي ال ؛هللا هَمَرَح دليلا اذه نإ ] :هظفلو

 (Tor/ to). ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاورو .[ اًهَهَرَع ْنَم الإ



 مارخإلا ٍتاَمْرَحُم ابا :جَحْلا ب 1

 لو فلاسملا تيدا وسل ري :ليقو «دويصلا نم يذؤي ام هبشأف كوش وذ هنإف

 ةيذؤملا دويصلا نيبو هنيب قرفلاو كلذك مرحلا رجش بلاغ نألو [ كرش ُدَضْعُي
 .رجشلا فالخب ىذألا دصقت اهنأ

 علما :يناشلاو «هيف اهحيرست زوحي امك ئهلا فلعل هبال ذخأ أ لج حصألاز

 :مامإلا لاق "هيلع ىفتم [ اًعالخ ىل الو ] :ٌمالسلاَو هلص هْيَلَع هلوقل
 «ضارغألا نم هريغو عيبلل شاشتحالاو ءالتخالا مرحي امنإ :لوقي «لوألا لئاقلاو
 يف لافقلا هلاق ؛ذشيح اهعيب زوجيف ءاود وأ كاوسل عورفلا عطقي نأ لإ ّمُهّللا :تلَق

 زوجي الأ يغبنيو «رظن هيف :لاقف ابرلا باب لبق ةضورلا يف هبقعتو «صيخلتلل هحرش

 رجش مكحو :صيخلتلا بحاص لاق .هعيب هل زوجي ال «هلكأ هل حيبأ يذلا ماعطلاك

 . هعيب زوجي الف مرحلا راجشأ مكح ىمحلا وه يذلا نونلاب عيت

 هب دارملا نأل ؛اطوبضم هفلؤم طخب هتيأر امك ماللا نوكسب انه فعلا :ٌةَدِئاَف

 .مئاهبلا هفلتعت ام ماللا حتفب وهو ماعطإلا وهو ردصملا

 :يناشلاو رِخْذإلا ىلإ ةحجاحلا نم معأ أ ةحاجلا هذه نأل ملغ هسا و یاودللو

 . لوألاب ٌمَطَق نم مهنمو رجذإلا ءانثتسا الإ ربخلا يف سيل هنأل ؛عنملا

 ىنعم يف امهو امهوحنو ِةَلْجّرلاَو لبلاك هب ىع ام ءاودلا ىنعم يف :ٌغْرَ
 : عرزلا

  (1A8):ةكم حتا مري ل يبنلا لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نب | نع ثيدحلا 9

 ىل َمْوَي هللا مرح دب اَذَه نق ؛ًأوُرفئاَف مترف اَذِإَو يو ٌداَهج نکو فرجه

 هي لاَ لِ ْمَل إو مايا مري ىلإ لا ةمرحب مارح هَر ؛ضْرألاَو تاسلا
 مالا مر ىلإ هللا مرحب مارح َرهَف رال نم ةعاَس الإ يل لح لَو يلق دحل
 [اَهالَح ىلتع الو ءاهنرَع نم ل ! تمن عَ الو «ةذلص بالو کوش دن ال

 َرِبعْذإلا الإ ] لاق ؟ْمِهِتوُيِلَو مهبل ُهنإَف ؛رجذإلا ا لوس اَي :ٌساَبعلا َلاَق [.

 ثيدحلا :ةكع لاعقلا لمي ال باب :ديصلا ءازج باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 )0184(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )٤٤٥/١۳١۳( .



 1o4 مارحالا تاَمُرَحُم ابا :ححلا باتك

 هيفف هرحنو تويبلا فيقستك رحذإلا اه عطقي يلا ةجاحلل عطق ول :ٌعْرَف

 .ءأودلاب

 امك ةيدملا تمرح ينإو ] :هيَي هلرقل اهمرح اذكو يأ 8 يما دْيصَو

 . هرکی لب مرحي ال :ديعب لوق ينو « هيلع قفتم كم ميار 2
. 

 .هدیص مكح هتابن مک < :ٌعْرَف

 ديصك نمضي ملف مارحإ ريغب هلوخد زوجي عضرم هنأل يِدَجْلا يف ْنّمُْي الو
 لتاقلا بلسي هنأ ميدقلاو «فئاطلا ءارحصب داو ميجا ناكسإو واولا حتفب جو

 يف ملسم هجرخأ امك عي هللا لوسر نع كلذ توبثل اهرجشل عطاقلاو اهديصل

 ام هنم بلسي هنأ ىلع نورثكألاو ؛راتخملا وهو 2''*”ديصلا يف دواد وبأو رجشلا

 دحلا ةا يلا عاص ةك رپ باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هارر @ (1145)

 ثسيدحلا :ةنيدملا لضف باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۲۲۹)

 "لل

 ميهار د 1 :ك يبلا لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل هلل ادبع نب رباج ثيدحلو (©

 داي الو اًهَهاَضِع ٌعَطَقُي ال اهيل نب ب اَم ةَنيَِمْلا تصرح ينإو ؛ةْكَم مرح

 رصقلاب هاضعلاو . )١57/458( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .[ اًَهْدْيَص

 .ههاضع اهدحاو كوش هيف رجش لك :داضلا فيفخت و نيعلا رسكلاو

 طلت ادلع ةر اقتل و ٍهرْصَق ىلإ بكر ادعس أر ؛دعس نب رماع ثيدح وه (0145)

 ىلع دري ن ردكم دلع خا اح تنس حر فلق هن لمع زا آخ

 هللا لوسَر يلفت اهي درأ نأ هللا داعم :لاقف .مهيآلغ ْن ني ذح أم ِْهْيَلَع وأ هيلع

 لَ يلا ءاعدو ةنيدملا لضف باب :حيحصلا يف ملسم هاور .مهْيلع دري نأ یار ذي

 ثيدحلا :اهمرح دودح نايبو اهرجشو اهديص ميرحتو اهعرحت نايبو ةكربلاب اهيف

 مرحلا اذه مرح ج هللا َلوُسَر َّنِإ) لاقف :دواد يبأ ةياور فو .(1774/471)
 وسو نعل مد مكي در الك اات ةي ف دي ا نح دحام 7 :َلاَقَو
 :كسانملا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور . مت ْمُكْيلِإ ْتْمَقَد منش نإ نكلو دي هللا
 . ع لابو ثيدحلا :ةنيدملا ميرحت يف باب



cfc NF 
oAمارخإلا تامرَحُم باب :جحْلا باك  

 «هتروع رتسي ام هل كري هنأ :ةضورلا يف بوصألاو «رافكلا ليتق نم لتاقلا هبلسي

 نأ حصألاو لوألا ححصف كسانملا يف فلاخو «حصألا هنإ :بذهملا حرش يف لاقو

 . بلاسلل بلسلا

 0 ا :ةَدِئاف

 7 ا

 ا

CDS |اثم عل رش لح  

 ر ىلإ ع نتا ححصلا يف ذ ىلاعت هللا ا محامو

 00 دحأ ءارو وهو اهيف دوجوم روثف : لاكش الو 0

 :مهضعب دازو :لاق :(۳) ةححسن شماه يف (#)

 | كر كشاف تلك دقو هيس ٍميوَقَب علّم نس نيو
 AY) «) ثيدحلا :ةييدملا مرح باب :ةنيدملا | لئاضف باتك :يراخبلا حيحص يف @ (0180)

 ٍةَمْيِحَّملا ِهِذَهَو هللا باك الإ يش اندنع اَم) :لاق ؛هيْيَه بلاط يب أ نب يلع نع

 باتك يفو .يناشلا مهبأو .ماذك ىلإ راع ن ام مرح نيا :ي يبا نع

 ريع نيب اَم ٌمْرح ةَيِدَمْلاَو ] ظفلب )۳٠۷۲( ثيدحلا :نيملسملا ةمذ باب :ةيرجلا

 ثيدحلا حرش :يراحخبلا حيحص حرش يرابلا حمتف يف رجح نبا لاق .[ اتك ىلإ

 اهبإ ىلع اهلك يراحبلا تاياور تقفتاو :لاق :١١٠ص 4 ج :۸۷)

 :ديبع بأ لاق :لاقف يناثلا لبحلا ةيمست ركنأ نم لوق ؛ينالقسعلا رجح نبا لقن ©

 نوفرعيالف ةنيدملا لهأ امأو ؛قارعلا لهأ ةياور هذه روت ىلإ ريع نيب ام] هلوق
 ريع نيب اَم] ثيدحلا لصأ نارو اک رو ار نو ل هلي مدن الج

 0 يناربطلاو

 يبأ مالك ةياكح َدْعَب ماكحألا يف يربطلا بحلا لوق ينالقسعلا رجح نبا لقن ©

 ءاذح نأ يرصبلا مالسلادبع نب دمحم وبأ ماعلا ةقثلا ينربحأ دق) :هعبت نمو ديبع

 ون هل لاقي ٌريغص ٌلَبَح هئارو ىلإ احناح هراسي نع دحأ



 0 تاَمُْرَحُم باب :ٌجَحْلا باک

 نيكاَسَم ىلع هب ةقدصلاو لني حن نيب يللا ديلا يف ريو :ٌل
 َموُصَي وأ مهلجأل يأ مهل ًاماَعَط هب يرتشيرو َمِاَرد ُلْئْلا موق نأ نيَو مَرَحْلا
 وق ىلإ معنا ني لق ام لفي َرَح > :ىلاعت هلوقل ءم دم لک نچ
 لدَع وأ :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ةلدعم ةريخع ىمست ةرافكلا هذهو ۰ص

 لكأ الو (هِلئِي حبذ) هلوقب هجرخأ امك ايح لثملا جارحإ زوجي الو 4امايص كلذ

 «ةفينح وبأ هلاق امك مهاردلا جارخإ الو «كلام هلاق امك ديصلا مّوقي الو هنم ءيش

 امنإو ايم سيل ءارشلاو بلاغلا دقنلا ربتعملاف الإو بلاغلا ىلع هركذ (َمِهاَرَد) هلوقو
 ف يرجملاو هريغو مامإلا هيلإ راشأ امك ماعطلا نم دقنلا يواسي امي قدصتلا دارملا

 وأ ًاماَعَط هع هِيَمِيِقب قدي ّيِلئِمْلا ُرْيَغَو «مامإلا هلاق ةرطفلا يف يرجي ام وه ماعطلا

 نأمدقت دقو ًالصأ تارافكلا يف اه لخدم ال هنأل ؛مهاردلا جرخي الو يأ وصي

 قْلَحْلا ٍةَيدِف يف ُرّيخَتُيَو ءبهذملا ىلع ةكمب ال فالتإلا عضوم ةميقلا هذه يف ةريعلا

 هلوقل اي ةا موَصَو ءَنيِكاَسَم ةي عصآ ٍَلَِب قّدصعلاَو قاش حنذ نِ
 وأ ٍةَقَدَص وأ ماّييع ْنِم ةّيذفف هيسأر ني ىذَأ هب وأ ًاضْيرَم ْمُكْنِم ناک نمف :ىلاعت

I Oةلمحم ةيآلا هذه نأ مث «فلس امك ةيدفف هسأر رعش قلحف ريدقتلا  

 ىلع ةيآلا تّلدف ؛عبارلا عونلا لبق بابلا يف فلاسلا ةرجع نب بعك ثيدح اهن

 ةرافك لك نأل «روذعملا ريغ كلذكف ةنسلا اَهْميَي يلا رومألا هذه نيب روذعملا رييخت

 ًامرحم اهببس ناك نإو ؛رييختلا اهيف تبث ًاحابم اهببس ناك اذإ رييختلا اهيف تبث
 ريغ نأ يعفاشلا نع ىكحف يباطخلا برغأو ءامهريغو ديصلا لتقو نيميلا ةرافكك

 يف يزمت نأ ةاشلا طرش م .ةفينح يبأ نع روهشم اذهو طقف مدلا هيلع روذعملا

O44)ادعم مكن هلق مو مرح متنأو ديصلا اولتفت ال اونمآ َنيِذْلا اهيا : ۹١ / ةدئاملا ا  

 ةرافك وأ بكا لاب ايده ْمُكنِم لذ او هب ٌمُكْحَي معلا َنِم لق ام لم ُاَرَحَ

 داع رمو فلس مَع هللا اع يرن َلاَبَو َقوُدَيَل امايص كلذ ُلْدَع أ َنْيِكاَسَم ُماََط
 ها رار و ا و 0 هو و هر
 «ماقتنا وذ ٌرْيِرَع هل او هني هلل | مِْ

 .195 / ةرقبلا (1149)



 مارحإلا تامر ابا :جَحْلا بانك 1

 بجبيف ديصلا ءازج يف الإ ةندبلا وأ يه تمزل ثيح اذكو :يعفارلا لاق ؛ةيحضألا

 .ديصلا ءازج يف الإ ؛اهناكم ةرقب وأ ةندب حبذي نأ زاج ةاش همزل نم لكو ءلثملا

 .ىلوأ باب نم هنم ذحؤي ريقفلا نأل ؛نيكاسملل فرصلا ىلع فنصملا رصتقا

 بيطلاك تاعاتمتسالا يف بحاولا مدلا اذكو ؛ٌةانلق اميف قلَحْلاَك ملل عرف

 .ريدقتو رييخت مد ىمسي عونلا اذهو «حصألا ىلع هوحنر

 تيبملاو يمرلاو يأ ءساَقبِمْلا َنِم ماَرْخِإلاَك ِروُمأَمْلا كرت يف َمّدلا أ ٌحّصْألاَو

 فاوطو بورغلا لبق ةفرع نم عفدلاو قيرشتلا يلايل ىنعو «رحنلا ةليل ةفلدزمب

 ؛تاقيملا نسم مارحإلا كرت نم عتمتلا يف مل عتمتلا مدب هل اقاحلا بيرت مد ؛عادولا

 اماَعَط ٍةاَّشلا ٍةَميِقِب ىر َرتشا َرَجَع اَذإَف ؛سايقلا ىلع ايرج ليدعت مد ًاضيأ ىمسير

 يف عتمتلا مدك هنأ :يناثلا هجولاو موي دم لک ْنَع َماَص َرَجَع إف هب ب قّدصتَو

 عحر اذإ ةعبسو جحلا يف ةثالث مايأ ةرشع ماص مدلا نع زجع نإف «بيترتلاو ريدقتلا

 بذهملا حرش يف فدصلاو «هبينذتو هيحرش يف يعفارلا هححص ام اذهو «هلهأ ىلإ
 .كسانملاو

 مد نأل «ماكحألا رئاسو ريدقتلاو بيتزلا يف يأ ءعتمَتلا مدك تافل ُمَدَو
 تاوفلا ةروص يف كورتملا كسللاو «تاقيلا نم مارحإلا كرتل بجو امإ عتمتلا

 ٍةَّجَح يف حيو "٠ اطوملا يف ًاضيأ هن رمع نع حيحص رثأ هيفو «مظعأ
 ةنس يف هحبذ زوجي :يناشلاو "' كلذب هكلظ رمع ىوعنل ٌّحّصألا يف ف ءاَضَقْلا

 نب ٌرَمْعَو ءِرْخَنلا موي َءاَح ؛دوُْسألا نب راه نأ ؛ ؛ِراَّسي نب َناَميَلَس نع ؛ ؛عفان نع ۱۹۰)
 ريل نه ذأ یا ١ ةثيف ناش | نتوما يأ اي :َلاَقَف يده رحب باطلا

 نإ ايذَه اوُرَحْناَو .َكَعَم نمو تنأ فطف ءةكم ىلإ بمد ا .ةفرَع مو
 شف . ًاوُدْهاَو اوجحف هي هع نا اوغجراو ١ أورصق وأ أ رقلحا م . .مُكَعَم ناک

 ف هيض كلام مامإلا هاور . حرا ٍةَعْبَسَو ّيَحْلا يِف ماد ُماَيِصف ْدِحَي ْمَل

 ١ ج :باتكلا نم )١54( صنلا :جحلا هتاف نم" يده باب :جحلا باتك :أطوملا
 . ٣۳۸ص



 111 مارخإلا َتاَمّرَحُم با :جَحْلا بانك

 يف هب مزح امك رهظألا هباوص (ٌعّصَألا) هلوقو .داسفإلا مد ىلع ًاسايق تاوفلا

 . بذهملا حرش يف هحجرو يعفارلل ًاعبت ةضورلا

 هتقو :امهحصأ ؛ناهجو هبوحو تقو يفف ءاضقلا ةجح يف هحبذب انلق اذإ :ٌعْرف

 رقك اذإ اذه ىلعف خلاب ماّرْحِإلاِب عمتلا مَ بجي امك .ءاضقلاب مرحأ اذإ

 اهتقو ىلع مدقت ال ةيندبلا تادابعلا نأل ءاضقلا ىلع ةثالثلا موص مدقي ال ءموصلاب

 .عحر اذإ ةعبسلا موصيو

 ؛دييصلا ءازج :ةعبرأ اهنم انه فنصملا ركذ ؟عاونأ ةعبس ءامدلا ُليصافت هين

 ءراصخلإلا مدو ؛فلس امك هعيرجت ىلع مالكلا يف هَركذ دقو ؛عامجلا مدو ؛ةتركذ

 .يتآلا بابلا يف يتأيسو

 يف لعفي لب يأ ءنامزب صحح ال بجاو كرت وأ ِماَرَح ٍلْغفب ْيِجاَوْلا ٌمُدلاَو
 قلطأ اذكو «هفلاخي ام دري ملو ءصيصختلا مدع لصألا نأل ؛هريغو رحنلا موي

 نمل يغبنيف زاوجلا امأو ءرهاظ ءازحإلا يف رهو «صاصتحالا مدع هريغو يعفارلا

 .كلذب انه لوقي نأ روفلا ىلع ةيصعم اهببس يلا تارافكلا لوقي

 سصتخيف يدفاب قلعتم قح حبذلا نأل ءرّهظألا يف مّرَحْلاب ُهُحْبَذ صخر

 يف هتقرفت تعقو اذإف «محللا وه دوصقملا نأل ؛صتخ ال :يناثلاو «قدصتلاك مرحلاب

 .ًاضيأ نارقلاو عتمتلا مد يف راج فالخلاو ءضرفلا لصح هنيكاسم ىلع مرحلا

 هم 3

 نم دوصقللا نأل ؛مرحلا نيكاسم ىلإ يأ ءهنيكاَسَم ىلإ هِمْحَل فرص بجو

 امك «ٌةوركم وهو مرحلل ثيولت درج حبذلا سفنف آلإو ؛محللا ءاطعإ وه حبذلا

 وهو هنم اعيش لكأي نأ زوجي ال هنأ :فنصملا مالك نم دخؤيو «ةعفرلا نبا هلاق

 مهيلع حوبذملا قرف ءاش نإ رايخلاب وهو هفرص بوحو يف محللاك دلجلاو .كلذك

 . مهل هتلمحب هعفد ءاش نإو



 تاوفلاو راصجحالا باب :ّيَحْلا باتك 11۲

 «لوأ نطاقلا ىلإ فرصلا نكل «نينطامقلاو ءابرغلا نيكاسملا يف ءاوس :ٌعْرَف

 . ىلوأ باب نم فنصملا مالك نم ذوي ريقفلا لإ فرصلاو

 . هريغو ينايورلا هلاق ؛تادابعلا رئاسك هتقرفت دنع ةينلا بجي :ٌعْرف

 .ينايورلا هلاق ةثالث ىلإ بحاولا عفدي نأ ئرجي ام لقأ عرف

 امهنأل ىن َجاَحْلِلَو ةَورَمْلا ٍرَِْعمْلا عدل ,مرحلا نم يم عقب لَصفأو
 «نراسقب سيل رمتعم انه رمتعملاب دارملا نأ مهفي وهو ؛يعفارلا هللع اذك امهللحت لحم

 ةرمع يف ىدهأ ُمُالَّسلاَو ُهالّعلا هلع هنأل ءاناَكَم يذَه نم قاس اَم ُمُكُح اَذكَو

 ماع ىدهأو «كسانملا مالعأ بحاص هركذ امك تورلا دنع رحت ايده ةنارعجلا

 ةميظع ةئّمس يدها قوس لسو ا 'حيحصلا يف تبث امك ىنعب ترحن ةندب ةئام هتجح

 ىلع ًاسايق ملغ 5 ,حجملاَلَع ٍةَِحْضَألا ْتْقَو ُهَمْقَوَو ؛سادلا اهلمهأ
 هذه ىلع مالكلا مدقت دقو ؛تاناربجلا ءامدك تقوب صتقخيال :يناثلاو «ةيحضألا

 لحم ناو .هنم هعحارف (ىنم ىلإ َداَع اذإ :لصف) هلوق ليبق هلبق بابلا ءانثأ يف ةلأسملا

 نأ :اَنُ ْمَلغا مث مرحلا ءارقف ىلإ ابرقت مرحلا هقوسي يذلا يدهلا يف روكذملا فالخلا

 مرم ريغ مرحلا َّدَّصَق ْنَم اهقوسي ام :اهيناث ءاذه :اهدحأ ؛ماسقأ ةثالث يدها

 هنأ رهاظلاو «رذن وأ ًاعوطت رمتعملا هقوسي ام :اهنلاث هنامرب صتخمي ال هنأ رهاظلاو

 رمتعا نم فلكي الو ءاهنم للحتلا تقو هتقو لب ءًاضيأ ةيحضألا تقوب ديقتي ال

 . ىنم مايأ ىلإ هحبذ ريخأت يدها قاسو ماعلا لوأ

 تاَوفلاَو ٍراَصِح الا باب

 ُهَرّصْخَأ روهشملاو ؛هِضْعَب نم وأ هب م َمَرْخأ ام لغ نِ عملا ٍراَّصْحسإلا نم دارا

 ل زوجي الف ؛تييبلاو يمرلا نم عم ولو هي هنودب ودل ُهَرّصَحَو زمهلاب ضرما

 . هنع هيونتلا مدقت دقو هي يبلا ةّجَح يف ليوطلا رباح ثيدح وه (۱۹۱)



 11 ٍتاَوَقلاَر راصجإلا باب :جَحْلا باتك

 ردصم ُتاَوَقْلاَو «مدلاب نيلوألا ربجو قلحلاو فاوطلاب للحتلا نم هنكمتل ؛للحتلا
 توفت ال ةرمعلا نإف جحا ت تاوف انه دارملاو كردي ملف قبس اذإ إ :ًاناَوقَو اف تاق

 .جحلا تاوفل ًاعبت ةرمعلا هتوفت دق كراقلا : ىئ معن ءاهتقو عاستإل

 ٌرِصْحَأ نإِفإم :ىلاعت هلوقل للت ودع هُن مامتإ نم هعنم يأ رمح ْنَم ما ناف 5 3 أ و

 0 درحم نأل ءللحتلا متدرأو مترصحأ نإف يأ ٠ي يذلا نم ٌرسْيَكَسا امف

 نع ي هللا لوسر نوك ر شملا دص نيح ةيبيدحلاب تلزن ةيآلا نإف ءيدهلا بجوي ال
 لاق « لالخ وهو عيجر مث قلح مث رح قرم مرآ دق ناكر تس

 نمز يف وأ جحلل عستي نامز يف فشكني ودعلا نأ ملع اذإ للحتي الو :يدرواملا

 لكلا معي م هنأل أل ةَمِؤْرِش | ُلّلَحَتَت ال :َليِقَو مايأ ةثالث وهو ارمتعم ناك اذإ بي

 هجو ال يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هني امك لوق اذهو «قيرطلا ًاطخو ضرملا هبشأق

 جحب وأاهمت اهمنأ ةرمعب ًامرحم ناك نإف ءأري ىتح ربصي لب يأ ءِضرَمْلاب لخت لَو

 خيشلا لامو «يدرواملا لاق امك ةباحصلا عامجإ كلذو ةرمع لمعب للحت هتافو

 مارحإلا ىلع ءاقبلا يف امل طارتشا ريغ نم هب للحتلا زاوح ىلإ هدعاوق يف نيدلازع

 ,ِروُهْششَمْلاَلَع وب للت «همارحإل أ انراقم يأ هَطَرَس نف «مئادلا رسعلاو ةقشم نم

 جورخلا زوجي ال ةدابع اهنأل ؛زرج ال :يناثلاو ' '”نيحيحصلا يف ةعابض ثيدحل

 .185 / ةرقبلا 0۹۲)

 ئاقك َلاَحَف ؛نْيَر رم كلو يبنلا عم انجرح ) :لاق ؛امهنع هلل ا يضر رمع نبا نع (1157)

 يف يراصعبلا هاور . متر قلع هندي كي هللا لور رَ تلا : نود شييرق

 دحلا ةوزغ باب :يزاغلا باتك يفو )١8١5(: ثيدحلا :رصحملا باتك : :حيحصلا

 مق لا نود شیر راق لاحف ؛ي بلا حم انجرح ] :ظفلب (4160) ثيدحلا
 . [ ةباحصأ أ ٌرصقَو َقَلَحَو ُهاَاَدَه يي يبنلا

 ؛ريَبزلا تعب ةَعابم ىلع و للا ُلوُسَر لَخَدو :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع )1١55(

 يح ] لمم !!ةَمحَوألإ ينذحأ ال طار :انلاق [ ؟حْحْلا سذرأ كلل ] اهل لاَ
 .(وّوْسألا نب ٍداَدَقِمْلا تحت تاکو [ يبس ثْيَح يلم مهلا :يلوق ا

 .(0085) ثيدحلا :نيدلا يف ءافكألا باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف يرامخبلا ها

> 



 تارفلار راصجإلا باب :يَحْلا باك 555"

 نع باجأ اذهب لاق سمو تةضورفملا ةالصلاك طرشلاب زوم الق ؛رذع ريغب اهنم

 باوصلاو «لطاب امهالكو ةعابضب صاخ وه وأ توملا سبحلاب دارملا نأب ثيدحلا

 0 هيف نعط نم. ةربع الو ثيدحلا ةحصل ةحصلاب مزا

 ددعلا يف اطخلاو ةقفنلا ذافنو قيرطلا لالضك راذعألا نم ضرملا ريغ :ٌعُرف

 ك ما ر

 الب وأ ؛همزل يدهلاب َلْلَحَتلا طرشلا ناك نإف طرشلا انححص ثيح :ٌعْرَف

 . حصألا ىلع قلطأ نإ اذكو ؛الف يده

 طرش نم ةمحصلاب ىلوأ وهف ضرملا دنع ةَرْمُع ُهَّجَح بلقي نأ طرش ول :ٌعْرَف

 .هيلع صنو للحتلا

 حيحصلا ىلع ضرملا سفنب ًالالح راص لالح انأف تضرم اذإ لاق ول عرف

 .للحتلا نم دب ال :ليقو ءصوصنملا

 وأ ةندب اهماقم موقيو ةفلاسلا ةيآلل ءةاش حبو ءللحتلا دارأ يأ ءللحت ْنَمَو
g2 32 nعا 0 04  

 هنأل ؛مرحلا وأ لحلا يق رصحلا ناک ءاوس يأ صحا ْثْيَح ءامهدحا عبس وا ةرقب

 : للا نم يهو ةيبيدحلاب هباحصأو وه حبذ ُمالَملاَو ةالصعلا هيلع

 .راصحإلا مد ٌمكح ُهمْكُح ايادحلا نم هقاسو ءامدلا نم همزل ام :ٌعّرف

 3 ر „م مر ۳ ق م ر

 ىح ْمكَسوُؤَر اوقلخت الر :ىلاعت هلوقل «حيذلاب للحتلا لصخي امنإ :تلق
 Sa . 5 ع اس ا

 نوكي دقو للحتلل نوكي دق حبذلا نأل ؛للختلا ينو 2 '*”7هلحَم يذلا غلب

 ناكرأ نم نكر هنأل ءاكسن ُةاَمَْلَعَج نإ ٌقْلَحْلا اَذكَو ءفراص دصق نم دب الف هريغل

 . هنع طبقسي الف هب نايتإلا ىلع ردق جحل ا

 )٤ 0۲١۷/١١( ثيدحلا :للحتلا مرحلا طازاشا ناوج باب :حيحصلا ف ملسمو

 ١355, / ةرقبلا لذة



 112 تاَرْقلاَو راتمجإلا باب :ّجَحْلا ب باک

 نع ةيافكلا يف هلقن هانبجوأ نإ قلحلا اذكو حبذلل ةينلا ةنراقم نم دب ال :ٌعَرف

 .باحصألا

 اعرشوأ ًاسح يأ مدا قف نإ «ةيآلل قلحلاىلع حبذلا ميدقت نم دبال :ْعْرَ
 صنلا مدعل ءال :يناثلاو «مرحلا ىلع ةبجاولا ءامدلا نم هريغك ءالَدَب هَل نأ ٌرَهْظَألاَق

 مايصلا نم نارا لإ برقأ هنأل اط «لدبلا ي ءأ أو «هدجي نأ ىلإ هتمذ يف یقبیف

 انْيَعار انأل قالا ٍةَميِقِب «ىلوأ دقفل لا دنع هيلإ حوجرلا ناكف «ةيلالا يف امهكازشال

 ةثالث رابتعا نم هيلإ برقأ يدهلا ةميق ردقب ماعطإلا نأ كش الو «مدقت امك برقلا

 بحاولا مدلا ىلع ًاسايق ,ًامْوُي دم لك نع ماع رجع نِإَف ءانل هجو ؛وه امك عصآ
 3 لوقلاو الدب راصحإلا مدل نأ :رهظألا ىلع عيرفت هلك اذه «رومأملا كرب

 ا وقأ اذه ىلعو «فيفحتلل اًعّرُش عتمتلاو للحتلا | نأل .عتمتلا مدك موصلا هلدب نأ

 37 نع ليدعتلا موص هنأ :يقرافلا ححص معن «فنصمللالو يعفارلل اهيف حيجرت ال
 ف دع وصي نأ ل يآ الا يف لحنا و يدش لل تر هڏ ؛اموي د

 ةقشملا عفدل عرش اغإ للحتلا نأل ُمَلْعَأ هل او ِرَهْظَأْلا يف «قلحلاو ةينلاب يدها
 هنأل ؛هنم هغارفىلع هللحت فقوتي لب ؛ال :يناثلاو «ةقشملا هتقل كلذ ىلع هانفقو ولف

 ءهماقم ماق ام كلذكف هيلع للحتلا فقوتل ماعطإلا ىلع ردق ولو :ماعطإلا ماقم ماق

 «هتالصك دقعنا همارحإ نإف ؛هقحل ةنايص ُهَليِلَحَت هيس ؛نذإ الب ُدْبَعْلا َمَرْخأ اذإو

 رح هضعب نمو لولا مأو ةفصب هقتع قلعملاو ربدملا مكحو لف هنذإب مرحأ اذإ امأ

 عما نإف «هسفنب بابسألا ىطاعتي هنأ ال «هب هرمأي نأ ديسلا ليلحتب دارملاو .نقلاك

 :لاق اذإ :ينايورلا لاقو «مادختسالاو ئطولا زوجيىتح ديسلاى لإ ةبسنلاب عناملا عفترا

 ؛ليلحتب كلذ سسيلف يطب ُهَحّمَض وأ ًاطيخم هسا نإف ءللحت مارحإلا نع كتللح
 . ةفينح يبأل ًافالخ

 ةينلا عم قلحلاب للحتي :ًعرف

 اهجرخي نأ هل امك هقح ءافيتسال يف ندي مل عو يح نم اهُليلحَت ٍجْوّرلِلَو



 ٍتاَوَقلاَو راصجإلا باب :ّجَحْلا باتك 11

 اذكو كش الب جحلاك كلذ يف ةرمعلاو ءالف هنذإب تمرحأ اذإ امأ لفنلا موص نم

 ىلع جوزلا تح نأل ؛هئاشنإ نم اهعنم هل نأ ىلع ءانب ِرّهْظَأْلا يف ٍضْرَفْلا َنِم

 . موصلاو ةالصلا ضرف ىلع اسايق ؛ال :يناثلاو و «يحارل | ىلع جحلاو ءروفلا
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 الب رصحملا للحتك اهللحتو «دبعلا يف انلق امك هب اهرمأ اهليلحت ىنعم :ٌعْرف

 .اهيلع مثإلاو باوصلا ىلع اهب عتمتسي نأ جورللف للحتت مل ولف «قرف

 «ةئّسلا وأ نآرقل ي ول هنأل « ع ِرصْحْمْلا ىَلَع َءاَضق لَو

 E نقلا فا EE ذأ لات ااش 0 دات

 ُهَكَسَن ناك ناق «هيلإ جاتحي الو خيشلا مالك نم ةعفرلا نبا هانثتسا امك ءاضقلا

 «ناكمإلا نيس نم ىلوألا ةنسلا دعب اميف مالسإلا ةجحك يأ اَرِقَعْسُم اضف

 «هتمذ ف ىقبت اهمتي ملف ةالص يف عرش ول امك «ِهيَهِذ يف ّيِقَب ءءاضقلاو رذنلاكو

 هيونتلا يف سنوي نسبا هب حرص ءءاضق ال ءادأ عقو راصحإلا لاوز دعب هب ىتأ اذإو

 «ناكمإلا يم نم ىلوألا سلا يف مالسإلا ِةَحَحُك يأ رقم َرْيَغ ؤا وییل ىلع

 .راصحإلا لاوز دعب يأ ُدْعَب ,يأ ةَعاطتْسالا تربتغا

 فاوط دعب ىَعَس نكي مل نإ يأ يْعَسَو ٍمفاَوَطب َلْلَحَت فوفو هتاف نمو
 الو «فلاخم ممل فرعن الو ةباحصلا نم ةعامج نع يورم كلذ نأل ؛ِقْلَحَو ؛موُدقل
 ةمادتسا تاوفلا بحاص دارأ ولو «حصألا ىلع يمرلا الو ىنعب تيبملا هيلع بحي

 امرحم ريصي الثل «هريغو يدرواملا هلاق امك كلذ هل سيلف «ةلباقلا ةسلا ىلإ مارحإلا

 اذإو :لاق ثيح كلذ زاوجب رعشت انه يعفارلا ةرابعو «هرهشأ ريغ يف هريغو جحلاب
 حرش يف هلقن امك هدفي مل ىعس نإف راصحإلا يف امك للحتلا هلف تاوفلا لصح

 لوق اًمِهيِفَو «هتداعإب ةيافكلا يف مزجف ةعفرلا نب ا امأو «باحصألا نع بذهملا

 للحتلا بابسأ نم سيل هنألف يعسلا امأ ءامهيلإ جاتحي هنأل قلحلاو 0

 قلحلا امأو ؛هيلع هميلقت زاج امل هبابسأ E ا ناحل عمر له

aواخ اعلا  Aيف كلام هاور امك كلذب بط  



 1 تاَوَقلاَو راصحإلا باب :ٌيَحْلا باتك

 راصحإلا فالخب ريصقت نع ولخ ال هنألو ءاضيأ هب هرمأل ءاَضَقْلاَو (""' *”أطوملا
 َضُررَمْلا لَمَشف ءاضقلا فنصملا قلطأو «ريصقتلا مدعل فلس امك هيف ءاضق ال هنإف

 نركي ضرفلا نأ ىلع لدي ام هررحمو هحرش يف يعفارلا ةرابع يف سيلو حوصلا

 دأ وكي هنأب ِهْيبنتلا ىلع هيونتلا يف سنوي نبا حرص لب ءاضق

 هيزجي الو حيحصلا ىلع ٌةَرْمُع ُهُجََح بلقني ال ةرمعلا لامعأب َلْلحت اذإ :ّعْرَ

 .مالسإلا ةرمع نع

 مإلا يف ناقزتفي نكل ؛هانركذ اميف هريغو روذعملا نيب تاوفلا يف قرف ال :ًعْرف

 . ةروثنم عورفب همتخو هتاقلعتمو جحلا باتك حرش رحب دقو

 . ةثالثلل ًافالخ دمحأ مامإلا دنع مارح لامع جحلا يرجي ال :ٌعْرَ

 روظحما نأ كلش الو ؟ لحاتي له رثكأ وأ نْيَروظحم مرحم ا لعف اذإ 0
 سبللاو قلحلاك عونلا فلتخا نإف «بيطلاك عاتمتساو ؛قلحلاك كالهتسا :ن

 نكل «سبللا وأ قلحلا عم ديصلا فالتإ اذكو «دويصلا فالتإ اذكو «ةيدفلا تددعت

 يف وأ نيناكم يف هسأر قلح ولو «حصألا ىلع ةيدفلا ددعتت مل ًايّيطم ابوث سبل ول
 حصألا ىلع ةيدفف ًالصاوتم هسأرو هندب رعش قلح ولو «ناتيدفف نینامز يف ناكم

 صيمقلاك ًاعاونأ سبل وأ بيطل هلا نم عاوتأب بييطت ومو هعضوم یف مدقت امك
 ناكم يف كلذ ناك نإف ىرخأ دعب ةرم ًادحاو ًاعون وأ ًفنلأو ليوارسلاو ةمامعلاو

 ٌناَمَر للتو ناكم وأ نيناكم يف ناك نإف «ةدحاو ةيدف هيلعف يلاوتلا ىلع دحاو

 للي مل اذإ :لوق فو ءال مأ لوألا نع ريفكت امهنيب للخت ءاوس «ناتيدف هيلعف

 .هِعوُجُر لبق اهيف نآرقلا متخي نأ ًارمتعم وأ ًاجاح ةكم لحد نمل بحتسي :ّعْرف

 روذحم يف عوقولا هئظ ىلع بلغي نا الإ ةكمب ةرواحملا بابحتسا راتخملا عرف

 )1١95( مقرلا ي مدقت )-١١5(,



 تاوفلاو راصجإلا باب :ٌجحْلا بات ۸

 وأ للم فوح وأ ؛اهريغ يف بنذلا نم حبقأ اهيف بنذلا نإف ؛بنذ ةسبالم فوخك

 ضعب يف اهفرصي مامإلا يأر ىلإ اهيف رمألا نأ ةبعكلا ةرتس يف راتحملا عرف

5 

 E عند العا ا لوا يزعل :ٌعرف

 هَل هَل كير آل ُهَدْحَو هللا الإ هل آل ] :لاق مث ًاثالث عفترم ناكم لك ىلع رک

 نير نوجا توبا نر نو دق يش لک یل رو هنا هلو كلمْلا

 هركيو . 205[ ُهَدْحَو َباَرْخَألا ٌمَرَهَو ُهَدبَع ّرَصَنَو ُهَدْعَو هللا قص َنوُدِماَح

 :لوقي نأ ةنسلاف هدلب ىلع فرشأ اذإو """"ةتغب مدقيالو اليل لهألا ىلع قورطلا
 لحد اذإف هدب لشي يع اهرركيو 2100و ُدِماَح ارل نودباع نوُبئاَت َنوُبيآ ]

 تقو نكي مل نإ اضي بأ هبت لحد اذإ امهيلصي اذكو ةيف نك ر ىلصف دحسملاب أدب

Eهنأ رباح نع ىورف «مودقلا دنع ماعطلا بحتسيو ءامهبقع وعديو «“  

 . (لضف) :(۳) ةححسن يو «(لفق) :(؟) ةححسن يق (*)

 رش وأ مدح وأ وزع نو لدم اذإ ناك چ ھا لور ذأ )عب ل ادبع نع ن

 2ص !»ظ»1--412--
 نا رفيع بنار دا ياض كر حدا فيفا رجس ا

 باتك :يراحبلا يف رهو .حيحصلا يف هاجرحأ :لاقو ؛(4359١٠) ثيدحلا :لوفقلا

 .(59594ه)و (۱۷۹۷) ثيدحلا :ةرمعلا

 وأ ةودغ مَدَقَي اليل ُهَلْهَأ ْقْرْطَي ال ل هللا ُلوُسَر ناک ] ؛هيَم كلام نب سنأ نع (0144)
 دحلا :يشعلاب لوخدلا باب :ةرمعلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ةّيِتَع

(۰ ۸۰ 

 ثيدحلا :وزغلا نم عحر اذإ لوقي ام باب :داها باتك :حيحصلا يق يراخبلا هاور (1139)

 .كلام نب سنأ نع (7085) ثيدحلاو E ادبع نع )۳۰۸٤(
 اسا ملف ءرفتس يف دل يتلا عم تنك :لاق ؛امهيع هللا يضر ل اديع نب رباح نع ٠

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور :[ نيكو لصف ؛لخذأ ]يق لان ؛ةَنْيِدَمْلا

<< 



 114 تاوفلاَو راصجإلا باب :يَحْلا باك
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 قانتعإ بحتسيو أ ”*[(ةرقُب وأ اروزج رخن ] ةنيدملا مدق امل مالسلاو ةالصلا هيلع

 َكَّبَح هللا لق :لاق مداقلا ىلع ملس اذإو ةقئاعملا كلام ةركو ُهتَحْفاَصُمَو مداقلا
 2 e هلو كَ َرْفْغَو

 هدارفإ سفنلا يثو ؛انه اهنم مهملا داريإ انعسي ال ةريثك جحلا باتك عورفو

 03 مم م ماو و

 ديدشلا صحفلا دعي الإ ٌدجوت ال سِئافن ىلع لوتشُم هماكحأل عِماَج مهم يفينصتب
 هع _ ت

 . “لوألا عبرلا رخآ) .هيلع رداقلاو هديب هنإ ُهَلّهَسو كلذ هللا رسي

 .(١7لىال) ثيدحلا :داهجلا

 :مودقلا دنع ماعطلا باب :جحلا باتك :ارصتخم ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور 0170

 :مودقلا دنع ماعطلا باب :داهجللا باتك :حيحصلا ف يراخبلاو .(5١٠؟5) ثيدحلا

 .(۳۰۸۹) ثيدحلا

 ةلباقم غلب :لاق (؟) ةخسنلا شماه يفو .طقف (١)مقر ةححسنلا يف نيسوق نيب ام (#)

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 رخو ةيرورض اهنأل سالَماَعُمْلا يف عرش ؛مَهَأ اًهنأل ءتاَداَبِعلا نم 2 ل
 تايانجلا َعْبُر ُهْنَع رحأَو رخو لكألا نع ةرأتم توه أل اکل | َعْبُر اًهَنَع

 "ج جزفلاو ٍنْطَبلا ة ةوهش نم غ ارل دعب َرُه من ابلاغ َكِلَذ َعوَقُو نل ؛ِتاَمّصاَحُمْلاَو

 نم ووځنو لاب لام لبق :عرشلا يفو يشب ءْيش ةلباقم :ةغللا يف ُعْيَبْلاو

 ةبتآلا ةريهشلا | ةا عم عسا هللا لح 5 :ىلاعت هلوق هيف لصألاو ؛دودحلا

 .عامجإلاو

 )١( ةرقبلا / ۲۷١ .

 :حالطْمالاو ٍةَغْللا يف يف ملا ٌةلَدلَد

 ىلع قلطي «دادضألا نم وهو ؛لاّمْلاب لانا ةلداَبُم يأ ؛ةَلَداّبَمْلا ىَلطَم ةغللا يف عيبلا ©

 «تِيَرَش ىنعم. تعب :برعلا لوقت ءلالا ُلوبَق وهو ؛ءاَرُشلا :امهدحأ ؛نيرمأ

 لاقو «هوعاب يأ[ ٠ | تسرب ] ضب نب ورو :ىلاعت هللا لاق .سكعلابو
 عناب نيعيابتملا نم لكل لاقيو ١. ٠[. | ةرقبل ] هس وب ارش ام سيل :ىلاعت
 نعي يذلاو .لوُبقلاَو باحيإلا نم بكرا ُدَقَمْلا :يناثلا ٌرمألاو .راشو رتشمو عيبو
 . .يعرش وأ قرع ىنعم ىلإ ةيوغلا ةلالدلل ةقراصلا نيرقلا ره مدقت ام لك يق دارملا

 ال لوك لاني يرتشملا از وابل ليد رك حا ؛يهقفلا حالطصالا نر @

 .ِنَّمعُمْلا ذخ ذحأو ٍنَمْللا ُءاَطْعإ ءا ثلا دحأو نمشملا ءاطعإب يرجيف ؛عْيَمْلل

 ر اعين راتب لا و .ًاعرش عيبلاف . يبني راز لاب اًمهنيب لوبقو مباجيإب

 ليش ىلع اكلم اكن وين ريَ نم لاعب لام هام ذأ يبضارتلا لس ىلع
 .هحرش ىا انمض اهيلع هللا همحر فضنعملا يتأيس عاون أ هلو يِضاَرَتلا



 ميلا بک 1۷1

 «تْلقَو سكلَمَتو تْيِرَتْشاَك :ُلوُبَقْلاَو كتْكْلَمَو كتغبك :باَجْبإلا ُهطْرَش

 ىّضرلاو ناب نبا ةححص [ ضارب ْنَع علا امنإ ] :ٌمالّسلاَو ةالّصلا هيَلَع هلوقل
 يفكت الف ةغيصلا وهو ؛هيلع لدي رهاظ ببسب مكحلا طينأف «هيلع علطيال يفح رمأ

 دب الام :طرشلاب دارملاو ءًاعيب سانلا هدعي ام لك يف يفكت اهنأ ىوقألاو (ةاطاعملا

 قتعأ لاق اذإ امك اهنم ُنيمضلا امأ «ع ويلا نم ينمي سلامي ره ُرْكَذ اَمَو .هنم

 .راهظلا ةرافك يف هركذ امك باوحلاو .سامتلالا هيف يفكيف ذك ىلع يع كدبع
 اسا

 ,أ مّدقت دوصقملا لوصحل عنو تلبق ريغ يف يأ ,يرتنثملا ظفل ُمّدقت ُروُجَيَو 0
25 

 .معن :اهلثمو ؛اضيأ مامإلاو هيواتف يف لافقلا حرص هبو . "الف ؛تلبق امأ «رحأت

 ؛تعتبا ًايناث لقي م نإو يأ ءرّهَظَألا يف َدَقَعْنا ؛كتغب :لاقف ؛يبغب :َلاَق ولو

 نعمل اًمنإ ] :#¥ هللا لوسر لاق :لوقي بط يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا (؟)

 .(۲۱۸۵) ثيدحلا :رايخلا عيب باب :تاراجتلا باتك :نئسلا يف هحام نبا هاور .[ضارَت

 دراوم يف هحيحص يل نابح نبا هاور .نوقوثوم هلاجرو ؛!حيحص هداتسإ :دئاورزلا 3
 ١١١(. 59 ثيدحلا :نآمضلا

 .سايقلاب ءلوبقلاو باجيإلا وأ «باجيتسالاو باجيإلا لئاسم ىلع لالدتسالا يتأيس (5)

 رک ربأ انيلَعو ةرارف اَنْوُرَعِ) :لاق ؛هلط ع وكألا نب ةملس ثيدح «هيف ةنسلا نم لصألاو

 م هاف رک وأ ر عا ِءاَملا نو اي ناک ام .انيلَع هلو هللا لوس هما

 يرأ َرَذلا مِهْنِف سانلا َنِم قمع ىلإ ظن داو ىَبسَو هيلع لَ نم لق ءاَمْلا روف «ةراغلا نش
OTا فا ى و  

 َمْهَسلا اوأر امل لبا نيَو مهيب مهس ترف ِلبَحْلا ىلإ ينوفبمسي نأ تِحُ

EEاَهَل هبا اهم مذأ نم عش اهل ا يني نم أرنا م مهيِفَو ؛مهقوسأ  
 اشقف اها ركب وبأ يبيلفتف « کب ابا مهب تبت ىتح ْمُهتفَسَف «بّرعلا نسخ ني

 به َةَمَلَس ا ]:َلاََف قولا يف لي هللا ُلوُسَر يني بوب اهل تشک او دملا
 يَ مك .ًاباك اهل تقف امو يینحا دق ل او یا لور ای تلق [ ہما یل

 [ كوب هلل ةأرَمْلا يل به هةَمْلَس اي ] :يل لاقف «قرسلا يف ِدَعْلا َنِم يي هللا ٌلوُسَر
 اسا اهب ىَدقَ كم له ىلإ و هللا لرسَر اهب تعب .هللا َلوُسَر اب كل يه :تلقق
 ليفتتلا باب :داهملا باتك ؛حيحصلا يف ملسم هاور .(ةكَمِب ىَرْسأ أوناَك َنيِلْسُمْلا نم
 , (Yoo) ثيدحلا :ىراسألاب نيملسملا ءادفو



 1۷۲ ملا بانك

 ةبغرلا ةنابتسال عب لوقي دق هنأل آل :يناثلاَو ءىضرلا ىلع هتلالدل

 ىلع ًاسايق ّحّصَألا يف ف اًذَكِب كَل ُهَمَلَعَجَك «ةبنلا عم يأ ,ةَيانكْلاب دع ةع

 فنصملا قلطأو «بطوخ مب يردي ال بطاحملا ! نأل عال :يناثلاو لاو ی

 نأل ءاعطق اهب دقعني الف هيف طرش نإف داهشإ هيف طزتشُي مل عيب يف هلحمو فالحل ا

 لاق امك رهاظلاف «نئارقلا ترفوت اذإ الإ مهلا ةِّينلا ىلع نوعلطي ال دوهشلا

 تلصح اذإف 2ث ارملا تمدع أ ذإ قباسلا تفالتلا لممو :مامإلا لاق «هداشعنا :يلازغلا

 .ةحصلاب عطقلا بجيف مهافتلا تدافأو

 رعشأ ام وهو لاط نإف يأ ءَمِهْيَظفَل نِي ْلْصَفْلا َلوُطَي ال نأ ُطَرتْشُيَ
 «لوألا نع ًاباوج نوكي نأ نع يناثلا جرخي لوطلا نأل رص لوبقلا نع هضارعاب
 طخلا لح ديل ؛ىلوأ ناكل امهيظفل نيب لدب لوبقلاو باجيالا نيب هلوقب ربع ولو

 :تلق ءةضورلا يف كلذب ركع دقو ءاَماَنْرَرَج اذإ ةاطاعملاو «سرخألا نم ةراشإلاو

 لبق باجيالا ريغتي ال نأر ءدقعلا نع يبحأ مالك امهنيب للحتي ال نأ ًاضب اضيأ طرتشي

 ًاضيأ انه كلذ نم دب الو ُهاَنْعَم أ ُهَظْفَل دِصَعُي نأ قآلأطلا يف طم لربنا

 تلق :َلاَقَف ٍقَرْسَكُم فلأب كعب :َلاَق ولف ءباَجِنإلا قف ىَلَع لبق أَو

 نم ةسكع حصي ال اذكو «عئابلا هبجوأ ام ريغ ّلبق هنأل خص مل ٍةَحِبِحَص ٍفْلأب
 دحأ لبقف ةع ةيراجلا هذهو «فلاب دبعلا اذه َكنعب :لاق ولو «ىلوأ قيرط

 معن ؛ظفللا يف قافتالا طرتشي الو :تلق ق «لافقلا ىواتف يف نالامتحا هيفف ُهَنّيَعَو

 .ةغيصلا مامت ىلإ ةيلهألا ءاقبو ؛باطخلا هعم عقو نمم لوبقلا عقي نأ طرتشي

 ءحصألا يف هتباتك اذكو ةرورضلل هيف يأ ا طنا دقعلاب سرخألا راشو

 ةرابعب دقعني الف يأ ُدْشُرلا ٍدِقاَعْلا طْرَشَو .قالطلا يف ةركذ امك دقعل لحلاو

 دعب رذب اذإ ام هيلع ُدَرُي عَ «هباب يف هفرغتس امل «هيفسلا اذكو نونحماو يبصلا

 لبق اذهف «هباب يف هححص امك «مكاح اب الإ هيلع رجحلا دوعي ال هنإف ًاديشر هغولب

 ثيدحلل ق ِرْيَغب هارکإلا ُمَدَعَو تلق .هعبب حصيو ديشر ريغ ةداعإلا



YF ميلا باك 

 مكاحلا نإف ,هئادأ نم عنتماو «نيد هيلع ناك اذإ امك «قحب رک اذإ امأ “فلاسلا

 اذإ ام فصلا مالك نم ىنثتسيو «مكاحلا هالوت عنتما نإف .حصيو عيبلا ىلع هريجي

 .يضاقلا هلاق امك حصي هنإف «عابف هسفن لام عيب ىلع الجر كلاملا هركأ

 «راعلا نم هيف امل ءِرسَهْظَألا يف َمِلْسُمْلاَو فَحْصُمْلا رفاكلا ُءاَرِش حصي لَو

 امك عنَمْلاِب عطقلا اا ى حصأو «ثرألاك حصي :يناثلاو

 هؤارش حصي الو :ُتسْلُق «ةمرح رثكأ فحصملا نأل ؛يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هححر

 .مالسإلا ةقلع ءاقبل حصألا ىلع اضيأ دترملل

 .يدرواملل ًافالخ فحصملاك فلسلا راثآ اهيف ىلا هقفلا بتك :ٌّعَرَق

 ءافتنال «ٌحّصألا يف ءارشلا يأ ءحصيَق .هنباو هيبأك يأ هْيَلَع َقِتْعَي نأ الإ

 «ملسملا ىلع كلملا توبث نم هيف امل ؛حصي ال :يناثلاو «كلملا رارقتسا مدعل لالذإلا

 هيلإ هميلست نوكيف انلاتقل ٌدعتسم يبرحلا نأل مَلْعَأ هل او احلم ّيِبْرَحلا أَو

 حالسلاب جرحو «حصي الف عر هاك دار يقمع ووك ف ةفرخو هيت

 . انتضبق يق هنأل ؛يمذلا يبرح ابو ؛لاتقلل نيعتي ال هنأل ؛ديدحلا

 نع كلملاب ىنغتسي دقو «يتأيس امك ةسم يأ طوُرُش ٍعيمْلِلَو لمَ

 هب ملعلاو ميلستلاىلع ةردقلاو «صاصتخا لب كلم هيف تبثي ال سجنلا نإف ةراهطلا

 .ةعفنملاو كلملا ىقبيف دقعلا هل نل كلملا نوك اذكو ؛دقاعلا يف طرش

 2 2# 3 ار ۾ a 3 001 دمع

 امو اقافتا لكألا مرحم سجنلا نأل «ءلسغلاب ٌرّهطَي وأ يأ بيع ةَراَهط :اًهُدَحأ

 ٍضارت ْنَع ٌةَراَحَب لوك نأ لإ لطالب مكي مکار ولك ات الإ» :ىلاعت هلوقل :تْلُق (4)
 :لاق ل هللا لوسر نع ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو «[ ۲۹ /ءاسنلا ] ركن
 يراحبلا اور :[ارايخ ما طركي نأ الإ ترغب ل اق امي رال َيمياَتمْلا لز
 هيف حيرصلا ليلدلاو .(7١١5)ثيدحلا راحل زوجي مك تك ول باتک ا

 امن : هللا لوسر لاق :لاق ؛هيض يردخلا ديعس يبأ نع فلاسلا رنا نه هيأ



 Yé ملا بات

 لوألا مَن نعى ] 4 نال ,رْمَحْلاَو بلكل ع خيم ال یب مرح ةلكأ مرح
 َلَحلاَك ةررهطَت نكن ال يذلا سْجصُمْلاَو “ !هتحص ىلع قفتم [ يناثلا يب مرْحَو
 نهدلا اَذَكَو «ةساجنلا هست نأ ال أ الإ حصيف بوثلاك نكمي ام امأ ؛عامجإلاب لاو
 الامن بلل إلا ىلع فوطعم اذهو :©”تاساجنلا رخآ يف مدقت امل ٌحّصألا يف

 ناكمإ ىلع انعرف اذإ نهدلا عيب زاوج همالكى ضتقاو ؛سجنتملا ىلع ال هَريهطت نع

 .سجتنتملا بوثلا عيب ةحصب عطقلا هيلع لكشيو «عنملا مالو .هجو وهو ؛هريهطت

 دلاول تالامتحا هيفف «ةاكذم محل نابف ةتيم محل هن أ ىلع محل عاب حر

 هلع للا َلوُسَر نأ ؛هف يراصنألا دوعسم يبأ ثيدحلف ؛بلكلا عيب نالطب امأ @ (ه)

 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(نهاكلا ناَوْلُحَر ّيِفَبْلا ٍرْهَمَو بلكلا نمت نَع ىّهت
 باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۲۳۷) ثيدحلا :بلكلا نم باب :عويبلا باتك

 . )٠١١۹۷/۳۹( ثيدحلا :بلكلا نمم ميرحت باب :ةاقاسملا

 تايآلا ترن امل :تلاق ؛اهنع هلا يضر ةشئاع ثيدحلف ؛رمخلا عيب نالطب امأ @

 تمرح ] :َلاَقَو ءانيلع ٌنُهَأرقف كيو للا لوُسَر جرح برقا ةروُس ْنِم ُرِاَوَأل
 ةرامب ميرحت باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يي يراخبلا هاور .[ ٍرْمَحْلا يف ٌةراَجَتلا

 ميرحت باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5555)ثيدحلا :دجسملا يف رمخلا

 لوس لاق لاق هد دعس يآ ثيدح فل يو (151/0 ليدل رعخا عب

 لَو برع ًالَفاَهْنِم ُهَدْنِعَو ةيآلا هذه هكر ذأ نمف ؛َرطحلا مرح هللا ن نإ ] 35 هللا

 . )١۷۸/١۷( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .[ عيل

 دما ناک اإ ] "لاق «نمسلا يف نون رال نع لبس يأ ها ةريره يبأ د ثيدحل 59

 .ةساجنلا باي رحآ (۲۲۹)مقرلا يف مدقت ورقن الق ًاعْئاَم ناک ناو ءاَيَلْوَح امو اًهوقلأف

 َلوُسَر َعِمَس هنأ ؛امهنع هللا يضر هل آل ادبع نب رباج ثيدحل ؛مارح هلعفو حصيال ةتيملا عيب (۷)

 عماد اس 2

 اي :َلِدقَف [مانمألاو ٍرئرتيحلاو ةع نب سلاو رطلا ع مرح ُهلوُسََو هلل ا نإ ] :لرقُي عي هللا
 اهب ح حِبْصَتْسَيَو ُدوُلُحلا اهب ْنَهْدِيَو نفسلا اًهيىَلطَت هن يملا موحش تيار

 للا نإ دره هللا َلئاَك ] :ي هللا وشو لك م [ مرح رم :َلاَمَف ؟ سالا
 باب ا يملا و يرام هاور .[ هم أولكأو هرْغاَي مث اًهلَمَح نرخ ولع مخ

 ميرحت باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۲۲۳١(. ثيدحلا :مانصألاو ةتيل

>> 

 ر
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1vباک  
 :رهاظلاو ءرمألا سفن يف امج وأ هنظ امن ةربعلا نأ امهذحأم ناكو ينايورلا مامإلا

 .هتوم نابف ؛هتايح نظ ىلع هيبأ لام عيبك ؛ةحصلا

 عب حصي الف (“هفس هيف ةعفنم ال اميف لالا لذب نأل عقلا :يناشلا

 ال عي لگو ؛مدلا صاصنما ةع قلعل كلذ نم ىتتسيو هع مدهل تار
 ةَّطَنِحْلا ينبح لَو «هوحنو دسألاك هيلع لتاقي الو داطصي الو لكزي ال يأ عف

 طوقسل هريغو روبنطلاك مرحلا يأ وْهَّللا َةَلآ .اهوحنو ءامهتلقل امهتعفنم طوقسل
 ؛ًالام اهرسكم يأ هَالاَم اًهُضاضُر دع نإ ِةَلآلا يف حصي :َليِقَو ءاعرش اهتعفنم

 رامزملاك الام ُهٌضاّضَر دعب ال ام امأ :ريغصلا شحبلا هبشأف ًاعقوتم اعفن اهيف نأل

 طشلا ىَلَع ِءاَمْلا غلب حِصَبَو ءذاش هحو ىلع حصي الف بصقلا نم ريغصلا
 نع امهجرخي ال امهترثكو ءامهيف ةعفنملا دوجول ٌحّصألا يف ء ءارخملاب بارلار
 بعت الب امهلثم دوحو عم امهيف لاملا لذب نال ,حصي ال :يناثلاو آلام امهنوك
 ؛ءاملا دربك ةدئاز ةفص عيبملا يف نكي مل اذإ ام هجولا اذه صيصخت دعبي الو «ةفس

 عئاش راد فصن عيب فالخلا اذه ريظنو ؛ةرحصلا تحنو ؛بارلا ةلبرك و ؛هوفصو

 دلاولا عوجر مدع اهنم :دئاوف دقعلا اذهو ءاضيأ ةحصل | حصألاو رحآلا اهفصنب

 .هلام نيع ىلإ عئابلا عوحر مدعو هدلول بهو اميف

 مّلستلاب رع ولو هنم دوصقملاب قثويل ًاعرشو ًاسح يأ هميم ُناَكْمِإ :ثلاثلا

 ةردق نأ بوصغملا عيب يف فرعتسو ئابلا ( لعف ميلستلا نأل «برقأ ناك ماللا مضب

 هنأل ءهامهعضوم فرع نإو ي يأ ِبآلاَو لالا عيب عصب ال ءاطرش تسيل عئابلا

 ىَلَع رواق ُهَعاَب نإف ,هانلق ال يبوُصغَمْلاو «لاحلا يف امهميلستىلع رودقم ريغ

 sS | :ةتيملاو رمخلا عيب

ET EEEل ذب ال ولا فيس  

 باتك :حيحصلا يف يراحخبلا ه هاور .[لاوسل ا رو ؛لاّمْلا ةعاضإو ؛َلاقو ليف 2

 . (د١/۹۳ ۲)ثيدحلا :ةيضقألا باتك :حيحصلا يف ملسمو ١(. 4//) ثيدحلا :ةاكرلا
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 رهو هيلإ هلوصو دوصقملا نأل .حيِجّصلا ىَلَع حص ءرجاع كلاملاو يأ ِِعاَرِتلا

 دعبي الف ةنؤم ىلإ جاتحت ةردقلا تناكولو «صنلا نع هيواتف يف لافقلا هلقنو «رسيتم

 «ُفلحيف ردقأ ال نآلا انأو ةردقلا نأ تنك لاق ولو :هيواتف يف لافقلا لاق «نالطبلا

 خسفيو فلعحي انه اهف ردقأ الو ةوادع هنيبو ٰييب ثدح لاق اذإ ام فالخب عيب الو

 ىلع ارداق كلاملا ناك نإف .ميلستلا نع رجعلل ؛حصي ال :يناثلا هجولاو .عيبلا

 نم بوصغملا عاب ولو «نالطبلا يغبنيف ةفلك هيف نركي نأ الإ ًاعطق مص هعازتنا

 .بوصغملا يف ناهجولا هيفف هدر هيلع لهسي نمم قبآلا عاب ولو ءًاعطق مص بصاغلا

 ٍفْيَّسلاَو ءانإلا نِ ٍنّيَعُم هريغو مر اذكو يأ ءيفصن عيب حص الر
 نأل سيفنلا بوقلاو لصنلاك هرسك وأ هعطقب هتميق صقني ام يأ ءاًمِهرختو
 .هيلإ يضفي عيبلا زارجو لاملا ةعاضإ نم عنم عرشلا

 «حصألا يف «سابركلا ظيلغك يأ ءِوِعْطَعب ْصَقنَي ال يِذْلا ٍبْوُتلا يف حصير

 لَو ,عيبملا نيعل رييغت نع ولخي ال عطقلا نأل ؛حصي ال :يناشلاو ,روذحما لاوزل

 قح تيوفت نم هيف امل ًاعرش هميلست نع زجاع هنأل ههيِهَتْرُم نذإ رْيغِب َنوُهْرَمْل

 يِناَجْلا ًالَو ومنو راصقلاك اهسبح قحتسا نيع لك نوهرملاب قحليو «نهترملا
 قحتسم ىفع وأ دمع وأ دمع هبش وأ أطح ةيانحلا نوكل يأ ُلاَم ِهتَبَقَرب قّلعَتمْلا

 مدقي ةيانحلا قح نأل ؛ىلوأو نرهرملا ىلع ًاسايق ِرَهْظَألا يف «لام ىلع صاصقلا
 ؛نهارلا فالخب هسفن ىلع رجحي مل ديسلا نأل «حصي :يناثلاو ؛نهترملا قح ىلع
 ءادفلا رايتحا لبق هعاب اذإ هلك اذهو .الف الإو «دفن ىدف نإ فوقوم هنأ :ثلاثلاو

 حص ءادفلا رايتخا دعب ناك نإو ءبهذملا ىلع لطب ًارسعم ناك نإف رسوم ناكو

 ؛هفلتأو هديس نذإ ريغب اعيش ىرتشا اذإ امك يأ يب هلع رضب الو ؛رظن هيفو

 قلعتلا ًاضيأ رضي الو :ُتْلُق ءاهب نيّدلا برل قلعت الو ةبقرلا ىلع ُهَرُب اهنإ عيبلا نأل
 ىحري هنأل هالا يف «هتبقرب يأ ,ٍصاّصِقْلا قلعت اَذَكَو ؛هحوز اذإ امك هبسكب

 اذهب عطق نم مهنمو «ضيرملا ىلع اسايق هعيب حتصيف صاصقلاب هفلت فاخيو هتمالس



 عيبا بات نفي

 هل زوجي قحتسملا نأل «حصب ال :يناثلاو «يعفارلل اعبت ةضورلا يف هححصو

 .عنام لاما َقلَعَت نأ مدقت دقو .لام ىلع

 وبأ هاور [ كمت امي الإ َمْيَ ال ] جل وقل دعا هل أ مل كيلا م ٌعباَرلا

 امك عصي ال نإ ضيق لبق عيبا عيب جرخبل ماعلا دق ةداز نم دب الو واد

 السل ىلوأ ناكل ةيالو هيلع دقاعلل نوكي نأ :هلوقب َرّبَع ولو .كلملا دوجو عم يتأيس

 يأ ميقا يف فلس امل ءٌلِطاَب َيِلوُصُفْلا ييف هحارحإ هدارمو لوضفلا َلخدي
 ةورع ثيدحل الف الإ دقن كلام َراَجَأ ن نإ كلل يآ فوُفوُم ءاضيأ ديدحلاو

 ؛ىلوأ ناك يوا نم :لوق ع ولو

 ولو هبا وأ هريغ َةَمَأ جوز ول امك ةبانتسالا لبقي دقع لك يف راج فالخلا نإف

 نم هرردصل ِرّهْظألا يف ّحّص ايم ناك ُهَاَيَح ًاناَظ ءارهاظ نعي ِهْيَرَوُم َلاَم عاب

 .ثباعلاك هنأل ءال :يناثلاو «هكلام

1 

 ”يراحبلا حيحص يف كلذ يف يقرابلا

 "لم هاور رّرغلا عيب نع يهنلل ةفصو اردقو ًانيع يأ هب ُمَلِعْلا :سِماَخْلا

 مام طالتخاو ؛يتايس امك مهس هنف ةلرهخا ٍةَرْبِصلا نم عاصلا عيب ىنئتسيو

 .رّرغْلا نم هيف امل لطب نيؤغلا ٍدَحَأ عَ عيف ف ءديصلا باب يف هركذ امك نيحربلا

 (۲۱۹۰) ثيدحلا ؛حاكتلا لبق قالطلا باب: قالطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور 3

 .حيحص هدانسإو

 وأ ةَ أ وب يري راديو لَو يبنلا اع اًطْعأ) :لاق ّيِترابلا جلا يبأ نب ةر نع )٠١(
 ناكَف تک لاب ُهَل اًغَدَه ايدو اَب هاا ءراقيوب اَمُهاَدْحِإ عا : :ِنيَئاَش ىَرتشاَ اش ر او

2 

 دحلا :فلاخي براضملا يف باب :دتسملا | يف دواد وبأ هاور .(ِهّيف حبر بارت یّرتشا ل

 ف ًالسرم يراخبلا هاورو )١١١۸(. ثييدحلا :عماجلا يف يذمرتلاو )۳۳۸١(.

 . )۳١4١( ثيدحلا :بقانملا باتك :حيحصلا

 :حيحصلا ف ملسم هاور . .(ِرْرعلا مب نع ىَهن هي هللا َلوُسَر ذأ ؛دقلط ةريره يبأ نع )١1١(

 يف يق ءاج ام باب :نئسلا يف دواد وبأو )١51١7/4(. ثيدحلا :ةاصحلا عيب نالطب باب

 .(17؟70) ثيدحلا :عماجلا يف يذمرتلاو )۳۳۷١(. ثيدحلا :ررغلا عيب ةيهارك

 . ۲٠۲ص ۷ ج :ةاصحلا عيب باب :عويبلا باتك :ننسلا ي يئاسنلاو



 1۸ ملا باک
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 مدعل ءاَهناَعيِص ملْعت ماعطلا نم ةموكلا يهو يأ ةَرْبص نم عاص عيب حصير
 اهئارجأ يواستل صأا يف تلهُج نإ اکو «ةعاشإلاىلع لزني هنأ حصألاو ررغلا

 رهو ناَعْرذلا ةلوهج ضرأ نم عارذك حصي ال :يناثلاو ءانه نيعلا ةلاهج رفتغتف
 صن :تلقن اهنمو هيواتف يف لافقلا لاق ءاهنم ادحاو عابو اهقرف ول امك سايقلا

 :لاقف ؟ ةلأسملا هذه يف يفت فيك :هل ليقف .زوجي ال يدنعو ؛زاوجلا ىلع يعفاشلا

 .يهذم نع ال يعفاشلا بهذم نع لأسي امنإ يلأس نم نإف «يعفاشلا بهذم ىلع

 هب عاب اَمِب وأ ءًابَهَذ ٍةاَصَحْلا هِذَه ٍةنوب وأ ,ةطنح ِتْيَلا اذ ءلمب عاب ولو

 ْمَل َويناََدَو َمِهاَرَد فلاب وأ رادقملا دقعلا لبق امهدحأ ملعي مو يأ سَر نالف

 دصقب وأ عاب ام لرب لوقي نأ ةثلاثلا يف طرشلاو ءرادقلا لصأب لهجلل عيبلا حص
 .ةحصلا هيف حصألار ؛يبا بيصنب هل تيصوأ :لاق اذإ اميف فالخلا هيفف الإو ؛ةيلغلا

 ءَاَدَقَت وأ هل امهتدارإ رهاظلا نأل نعت بلاغ دقن ِدَلَبْلا يِفَو دقنب عاب ولو

 سيل هنأل ظفللاب يأ :ٌنيِيعَلا طرتشا ؛اَمُهُدَحَأ بلغ ْمَل ءامهتميق تتوافتو يأ

 .ضعب نم ىلوأ اهضعب

 ةدهاشم ةربصلا نأل يهرب عاص لك ناعيّملا ِةَلوُهْجَمْا ةر | ٌعَْب حصر و

 نيضرفلا لوصحل ةَئاَم تجرخ نإ حمص ِمَهْرِدِب عاص لك مَهْرِو ٍةئاَمِب اَهَعاَب ولر
 َداَق ةئام جرخي ملو يأ ءألإو دحاوب دحاو لك ةلباقمو ةلمجلاب ةلمجلا عيب امهر
 ةراشإلل ابيلغت حصي :يناثلاو ؛نيروكذملا نيرمألا نيب عمحلا رذعتل ؛حيحتملا ىَلَع

 هلوقو «حصألا ىلع يرتشملل ةدايزلاف ةدئاز وأ ريح ةصفان تحرح نإف ٍةَرْبصلا ىلإ

 .ةضورلا يف هب ربع امك رهظألا ىلع هباوص حيحصلا ىلع

 ليكلاب هردق ةفرعم طرشي الو يأ اقم تق ایم نضْهْا ناک ىتَز
 دقو رغ هنأل «بئاغلا عيب حصي ال نأ ُرَهْظَأْلاَو «نيمحتلا ىلع ًادامتعا نزولاو

 نم ] ثيدحل ةَيْؤرلا دمع ٌراَيِخلا تنيو «حصي :يناثلاو ؛مدقت امك هنع يهن 3 5 م 39 9 ,r 3 ر "ر م 5 8 8 3



 علا باك ¥۹

 "ي طقرادلا هلاق امك لطاب ثيدح هنكل [ ُهآَر اذإ راّيْلاب رهف ُهَرَي مل ام یّرتشا

 نم دب ال اذه ىلعو «يدرواملا لاق امك انباحصأ روهمج هب لاق لوقلا اذه معن

 وأ نادقاعتملا هري مل اميف فالخلا درط حصألاو ءحصألا ىلع هعونو عيبملا سنج ركذ

 . قرف الب امهدحأ

 ةحصلا هيراتف يف حالصلا نبا ححص نكل ؛فقولا يف راج فالخلا عرف

 ىرتشا اذإ :لاقف «عنملاب هيواتف يف لافقلا مزجو «هدئاوز نم ةضورلا يف فنصلاو

 الو دقعلا مارينا ىلإ ىدأل مص ول هنأل حصي ال رادلا فقوو دبعلا قتعف اراد وأ ادبع

 .ةيؤرلا لبق مربني

 ضرألاك يأ قلا تفو ىلإ ابلاغ ُرّيغَتي ال اًميِف ِدَقَعْلا لبق ةيزرلا يفكتو
 بئاغلا عيب انعنم نإو «فاصوألل اركاذ عيبلا لاح ناك اذإ ءامهوحنو يناوألاو

 رغب ام نود «هيلع ُهَدَهاَش ام ىلع هؤاقب بلاغلاو دوصقملا ره يذلا ملعلا لوصحل

 ةدم تضم ولو«دقعلا لاح هتفرعم دفت مل ةقباسلا ةيؤرلا نأل ؛ةمعطألاك يأ ابلاغ

 .هلاحي هؤاقب رهاظلا نأل «ةحصلا حصألاف ناويحلاك همدعو رييغتلا اهيف لمتحي

E 
 بلاغلا نأل قَرْبصلا رياك ِهِِقاَب ىَلَع لد انإ عيبَمْلا ضع َةَيْوُر يِفْكَتَو ه7 قو

 (مْيِقاَب ىَلَع َّلَد نإ) :هلوقب ززتحاو ءاهرهاظ ةيؤرب اهتلمج فرعتو فلتخت ال اهؤازجأ
 اهنم دحاو لك ةيؤر نم دب ال هنإف ؛فلتخي امم امهوحتو ناجيذابلاو خيطبلا ةربص نع

 حمقلا نيع وهو يأ ئامما جذوُمنأو «ةحيطبلا يباج دحأ ةيؤر يفكت ال ىتح

 الف الإو ؛ةَرْبَّصلا يف هئاقلإ دعب عيبملا يف هلاخدإ طرشب ةريصلا ضعب ةيؤرك ًالثم

 ناك وأ «ىلثلا ال ءازجألا يواستلا لئاسنملاب دارملاو «يئرم ريغ عيبملا نأل «حصي

 نأل زْوللار زوَجْلِل ىلا ٍةَرْسِقْلاَو ضّيَْلاَو نارا رشقك َةَقْلِح يقابل اناوص

 يل يقويبلاو .بابلا نم ١( ١و ۸) ثيدحلا :عويبلا باتك :نئسلا يف يطقرادلا هاور )١١(
 ((1.537)ثيدحلا :ةبئاغلا نيعلا عيب زوجي لاق نم باب :ع ويبلا باتك :ىربكلا ننسلا



 1A4 ملا باتيك

 ال هنإف باتكلا دلج نع يقلخلاب زرتحاو :نانكشخلا عيب اذكو هحالص نم هيف هءاقب

 هنإف ؛ايلْعلا نع ىلفسلا ٍةَرْسِقلاب زرتحاو «ةقرو لك بيلقت نم دب ال لب هتيؤر يفكت

 .اهتلازإ لبق عيبلا حصي ال

 تحضوأ دقو كلذب ضرغلا فالتخال هب قلب ام ىلع ءيش لك ُةيُْر ربع
 اذكو ةيؤرلا نع يأ ءيِفْكَي ال مّلَسلا ٍةفيعب ُهَقْصَو ذأ ٌحّصَألاَو ءلصألا يف كلذ

 ربخلا سيلف ؛ةرابعلا اهنع رقت اروُمأ ُدِْفَ ةيؤرلا نأل «رتاوتلا قيرطب هفصو عام
 .اهناديفي امهو ةفرعملا ةيؤرلا ةرث نأل ؛يفكت :يناثلاو «نايعلاك

 ملسلا نأل «هيف هيلإ ملسأ وأ ءيش يف ملسأ ءارس يأ «ىمغألا ُمَلَس حصو
 حنصي الو «طورشملا فصولا ىلع هنع ضبقي نم لكوي مث ةيؤرلا ال فصولا دمتعي
 َلِبَق َّيِمَع نإ :َليِقَو .هريغو قحتسملا نيب زيب ال هنأل «حصألا ىلع هسفنب هضبق

 حصألاو ءاهنيب ُرّيّمي الو ناولألا فرعي ال هنأل الف ,ىمعأ قلخ وأ يأ هِزييْمَت

 اذه لحمو ءاهنيب ًاقرف ليختيو عامسلاب ناولألاو تافصلا فرعي هنأل ؛ةحصلا

 . بئاغلا عيبك وهف انيعم ناك نإف ؛ةمذلا يف ًافوصوم لاملا سأر ناك اذإ ام فالخلا

 انححص اذإ ؛هؤارشو هعيب حص ريغتي ال ام اعيش ىأر ىمعألا ناك ول :ّحْرَ

 ركب يبأل لاصخلا باتك يف تيأرو .ةضورلا يف هركذ بهذملا وهو ريصبلا نم كلذ

 سلاو ؛ِةَباَكْلا :لاّصيخ عبس دوحو دنع الإ ةزئاج ٌريغ ىمعألا وقع نأ :فافخلا
 امهدهاش ناكو ُةتحأ وأ هتنبا جّرز وأ ؛ىّمَعلا لبق ُهَدَهاَس ام عاب وأ ةف َرَجَأ ااو

 نم ةحرختسم ررد هذهو .هتحص يف امُهَدَهاَش دقو امهرجأ اذإ اذكو ءىّمعلا لبق

 لاق ولو مص ًاريغص ناكو «ريبكلا دبعلا اذه كتعب :لاق ول .بابلا اهب متخن رحبلا

 نم هنأ ىلع ًابوث عاب ولو .ناهجو ؟ زوجي له .اذه يدبع كتعب :عيبلا دنع ليكولا
 . ناهجو لمتحا املع نإو ؛رجي مل املعي مل نإف ؛ناتك نم وه اذإف ؛نطق
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 ارل باب 22 وو لإ ىلا ہا

 ي لصألاو ؛ةّصوصخم ةدايز عرشلا يفو از اذإ ءيشلا ابر نم هلصأ :اًبرلا

 تاكو ُهَلِكآ و هللا لوس نعلو اوبرا مرح ىلاعت هلوق عامجإلا لبق هعرحت

 يبنلا نع هلل ادبع نع قورسم ثيدح نم مكاحلا حيحص فو (أ' هَدِحاَسَو ُهَلِكْؤُمو
 برا يبرأ إو أ لجل مكن نأ َلْئِم اَهُرَسْبأ ابا َنوُعْبسَو ةا ابرلا ] :لاق يي

 .©""زيخيشلا طرش ىلع عيحص :لاقو [ مسا للا ضرع
 لاقل ةاحملاو لولا طرقا انج تاك نإ اقطلاب ماعلا عنب ذإ

 لولا طرتشاو ؛ صال َراج ٍرِعْسَو ٍةَطْحَك نيس وأ «قّرشتلا لبق
 عشار اب راو ؛ةّضِفلاِب ةٌضِفْلاَو ؛بَهَذلاب ْبَهَذلا ] لع هلرقل ضْئاَقَتلاَو
 اذإف دب ادي ِءاَوَسٌِءاَوُس لب الكم ؛حلملاب حليلاو راب رتل ؛ ؛ريعشلاب

 وق سم هاور [ ويب ادي ناک اذ ذإ مرش فيك اربي احلا هذه تفلتحا

 ُناَطْيَّسلا ةَ يذلا مفي امك اإ ! َنوُموُفَي ال ًاويَرلا ولك اي نيل :؟075 / ةرقبلا )٠۳(
 نسق رر محو ج الحار اوبرا لن ميل امن : اولاق مهنا كلذ «سَملا نم

 ب نما كيا ذاع نت ل الإ هرم أو فلس ام ُهَلَف یهتاف هیر نی ةَظِعْوَم هاج
 2 ًاورْذَو هللا وقتا اونمآ َنيِذلا اهيا : ىلاعت هلوقو نودع اهي م ران

 مکلف مت ن إو كِرْسْرَو هلا نم مسرب | اونذاف ١ اولعفت م ناف هيوم مك نإ اوبل
 . 4- ٠۷۸ / ةرقبلا ] «َنوُمَلَظت الر نوُملْطت آل كلَ ومَأ سوعر

 ْمُهَر :َلاَف .َُدِحاَسَو تاكو ةَلكؤ مَ ابرلا لِكآ ل هللا ُلوُسَر َّنَمْل :لاق ؛هط رباح نع )١5(
 ثيدحلا :ُهلِكْؤمو ابرلا لكآ نعل باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ءاَوَس
( ۹/1( . 

 ثيدح اذه :لاقو :(9-070/55) ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هارر )١5(

 . ملسمو يراخبل | طرش ىلع :لاق يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 ادق قرولاب بهذلا عيبو فرصلا باب :ةاقاسملا ا باتك :حيحصلا يي ملسم هاور )١(

<< 



 AY ارا باب :عيَبلا ُباَتِك

 ءيش طرشي مل هريغب ماعطلا عاب ولف ؛لولحلا كلذ نم مزليو ؛ةضباقم يأ ديب أدي

 . .ةقباسلا ةثالثلا رومألا نم

 ًايوادَت وأ اهكفت وأ اتایتقا ابلاغ نييمدآلا معط يأ يطل ًدِصْق م ُماَعْطلاَو

 هوصقملاو هِيَ را ف هيلع صن روكذللا ثيدحلا يف ُمالَّسلاَو هللا ِْيَلَع هنأل
 هنم دوصقملاو رمتلا ىلعو .ةرذلاو زرألاك امهانعم يف ام امهب قحلأف «توقلا امهنم

 هنم دوصقملاو حلملا ىلعو «هكاوفلاو بيبزلاك هانعم يف ام هب قحللأف هكفتلاو مدأتلا

 دريو لحما َدِصَق هلوقب جرحو ءامهوحنو اينومقسلاو نارفعزلا هب قحأف حالصإلا

 يف دازو نآرقلا صب موعطم وهو يوبر هنإف بذعلا ءاملا روك ذملا طباضلا ىلع
 .ءاولحلا حلا يف ناميإلا باتك

 عورف اهنأل ساجأ اًهَئاَهْذَأَو اهلولخو .سنجلا ِةَقِلَتْحُمْلا لوُصألا ةد
 ةطنحلا قيقد عابي اذه ىلعف ءاملوصأ مكح اهيلع يرحأف ؛ةيوبر ةفلتنم لوصأل

 اهنإف حمقلا عاونأ ةقدأك ةدحتملا نع ةفلتخملاب زرتحاو ءًالضافتم ريعشلا قيقدب

 ةفلتع لوصأل ؛عورف اهنأل رّهَظَألا يف َكِلَذَك كاَبَلاَ ُموُحّللاَو ءاعطق سنج

 زييمتلا هدعب عقي ال يذلا مسإلا يف امهكارتشال سنح اهنأ :يناثلاو «ةقدألا تهبشأف

 اليك ليكملا يف رعت ُةَلئاَمْمْلاَو «بنعلاو بطرلا عاونأ تهبشأف ةفاضإلاب الإ

 انْرَو الإ ؛قرَرلاب َقِرَوْلا الو ؛بحذلاب بهذا رعيت ال 5 هلرقل ءانزَو نوُرْوَمْلاَو

 "يلع قتم [ لئسيًالثب نب
 ريغ نم ًاقرفتو ًافازج ًاضياقتو ةلياكم ةربص عاصب ٍةربص عاص عاب ول :ٌعْرف

 ًاقرفتو ًافازج ًاضياقتو ةنزاوم مهاردب مهارد عاب اذإ ام هلثمو ؛ةحصلا حصألاف «ليك

 .كزو ريغ نم

1 
 .تماصلا نب ةدابع نع ١( د 6/8٠9 ثيدحلا

 را11105) ثيدحلا :ةضفلاب ةضفلا عيب باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور )١(

 .هل ظفللاو (۷۷/٤۸١٠)ثيدحلا :ابرلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو 07



TAF الا باب :عَْبْلا باك 

 مرکو

 لسو ِهْيَلَع هلل اىّلص هللا ِلوُسَو ِاهَع يف ٍزاَجحْلا ٍلْهَأ ٍةَداَع بلاغ ُرَبعُمْلاَو
 يلع َعَلْطا مالّسسلاَو ةالّصلا لع هنأ رهاظلا | نأل ًانوزوم وأ أ اليكم ءيشلا نورك يف يأ

 له يأ ؛َلِهُج اَمَو ٌمهِئاَدْحِإِب َراَييغا الف كلذ فالي سانا تدْحَأ ولف احرار

 الو ىرخأ نزويو ٌةرم لاكي ناك هنأ ملع اذإ اذكو نزوي وأ هدهع يف لاكي ناك

 عوجرلا ناك عرشلا يف دحي مل اذإ ءيشلا ١ نأل« ميلا دل ةداَع هيف ىَعاَرُي ب بلاغ

 ام رثكأ نإف ؛معأ هنأل ُلْيَكْلا :ليِقَو ءزرحلاو ضبقلا يف امك سانلا ةداع ىلإ هيف

 يخ :ليِقَو ءاتوافت لقأو رصحأ هنأل كرولا :َليِقَو ليكم صنلا هيف درو

 هلصأل ةاعارم هب يأ َربتْغا رايعملا مولعم يأ ٌلْصأ هَل ناك نإ :َليِقَو :يواسعلل

 «نزولاب هيف رابتعالاف زوج لاك ناك نإف ءرمتلا نم ًامرج ربكأ نكي مل اذإ هلك اذهو

 يف يعفارلا هب مزجو «يلونملا هلاق رمتلا نم ربكأ وه اميف زاجحلاب ليكلا دهعي مل هنأل
 .بابلا رحنآ

 داحتا دنع ةفلاسلا ةثالثلا رومألا طاّرشا يف يأ ماب ماَعطک ٍدقنلاب ُدَقَنلاَو

 ربتلاو فلاسلا ةدابع ثيدحل ةضفلاب بهذلا عيبي ناب دع دنع نيرخآلاو «سنلا

 يأ اوس اًجَرخ إو حمي ْمَل ًانيدخت افازج عاب وأو .دقنلاك يلحلاو كئابسلاو

 ىنعم اذهو ضم دقعلا دنع هب لهمللاو طرش يواستلا نأل ؛ًاموعطم وأ ناك ادقن

 تفر ةَلَئاَمُمْلا ريو ةَلَضاَنُمْلا ةَقْيِقَحُك ٍةَلَئاَمُمْلاِب لّهَحْلا :باحصألا لوق

 نإف ءايارعلا ف امك يأ ءُالُوَأ ٌلاَمَكْلا ربعي دقو .بوبحلاو رامثلا يف يأ فاَفَجْلا

 .ًالوأ لب ؛ًارخآ دجوي مل ةلثامملا يف فافحلا رابتعا
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 نّيعتل رمتب بطر الو رتب الو © "هنع يهنلل يطرب بطر عاب الف

 اليكم ملي ال ثمل ن ٍةَرْبَصلا عي برع هلي هللا لوس یھت : لاق ؛هيط رباح ثيدحل (10)

 عيب ميرحت باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(رْمشلا ّنِم مما لكلا

 وبأو تماصلا نب ةدابع نع بابلا يو.( ١0/179 ثيدحلم ١ :ةلوهجلا رمل رمش ١رَبَص

 .امهنع هللا يضر ةريره

 رقاب بطلا ءا ريشا نع اک هللا لوُسَر ليس) :لاق ؛هض صاقو يبأ نب دعس ثيدحل (۱۹)

>> 



 Af اًيولا باب :عيِبلا باک

 كلذل ءبيبزب لَو بنعب بدع َالَو ,يتأيس امك ايارعلاىتتسيو فافحلا دنع توافتلا

 هضعب يأ قاض عاب ال ببر أل يِذْلا بلاو ءاَكِقْلاَك هَل فاق ًالاَمَو ءًاضيأ

 مظعم نأل ءابْطَر ُهملئاَمُم يِفْكَت :لؤَق يِفَو ءبطرلاب بطرلا ىلع ًاسايق ضعب
 . نيللاك ناكف هتبوطر يف هعفانم

 ال هنإف فنصملا ىلع دراو وهو مامإلا هلقن امك هلثمي هعيب زوجي نوتيزلا :ٌعّرَف

 مدعو لامكلا ةلاح نع امهجورخل ربخلاز قيوُسلاَو قيقدلا ةَلَئاَمُم يفكت الو

 ِبوُبُحْلا يف ٌهَلَئاَمُمْلا ُرَبَعْعُت َلَب ءلامكلا ةلاح ىلع ناضوعلا ناك ول ةلثامملاب ملعلا

 هذ وأ اَبَح ميلا نْهّذلا بوح يفو «هتیقنتو هفافح يهانت دعب يأ ءاَبَح

 يف ُريِصَمْلا اذكو ءاضيأ ةتياغ امهنأل يبنع لح وأ ابيِبَز سْنِعْلا يِفَو «ةتياغ امهنأل
 «هلثع بطرلا ريصعو هلثع. ريصعلا عيب زوجيف «تاعافتنالا رثكأل ءيهتم هنأل ّحّصْألا

 ًاضيِخَم وأ ًانمَس وأ ال للا يِفَو ؛ةعفنملا لامك ةلاح ىلع سيل هنأل ءال :يناثلاو

 ءرئاس يف ٌلئاَمتلا يفي لَو ٌدوصتم امهنم الك نأل .ءاملا نع اصلاح يأ ًايِفاَص

 نع ولخت الو رانلاب اهرثأتل لصملا اذكر يأ .طِقألاَو نْبُجْلاَك ِهِلاَوْحَأ «يقاب يأ

 .ع يش ةطلازع

 رانلا ريثأت نأل يلا وأ يلق و خبطلاب رانلا هيف َْترْنأ ام ةَلئاَمُم يِفْكَت الو

 لسع وهو يأ ءِلَّسَْلاَكْ يمت ُريِثأت رضي الو ةلئامملاب لهجلا ىلإ يدؤيف هل ةياغ ال

 يف اهنم دوصقملاو «دقعلا يف رثؤت ال ةفيطل زييمتلا ران ريثأت نأل ءِنْمَّسلاَو ؛لحنلا

 .نبللا زييمت نمسلا يفو «عمشلا زييمت لحنلا لسع
 أ : عم ع2 ا

 نم وأ ‹«نيبناجلا نه ءادحاو اسنج يأ ايوبر «دقعلا يأ ةقفصلا تعمج اذإو

 هاور .(ُهنَع ىهنف ؛ْمَعَن :أولاق [ ؟سيي اذِإ بطلا صقني لَه ] :لاقف ءيبطُرلاب رنا وأ
 نم (۲۲) ثسيدحلا :رمتلا عيب نم هركي ام باب :ع وبلا باتك :أطوملا ين كلام مامإلا

 . حيحص هدانسإو . 1۲ خص ۲ ج :بابلا



“Ae ابرلا باب :عْيَبْلا باك 

 ناك ءاوس نيبئاحلا نم يأ ءامهنم «عيبملا سنج يأ ءسنجلا فلتخاو ءامهدحأ

 ها ممر و ا و 0 .

 وأ نيدمب ٍمَهْرِوَو دمكو ٍمَهْرِوَو دّمِب ٍمَهْروَو قرع دمك ءنكي م وأ ًابوبر

 حاحصلاب يأ ءاَمهب ٍةَرْسْكُمَو حاَحِصَك «عونلا فلتحا وأ يأ «عْوتلاوُأ نيمو
 دقعلا نأل ٌةَلِطاَبَف ءطقف ةرسكملاب وأ طقف حاحصلاب يأ ءاَمِهِدَحَأَب وأ ةرسكملاو

 رابتعاب امهيلع رخآلا فرطلا يف ام عزو نيفلتخم نيلام ىلع هيفرط دحأ لمتشا اذإ

 زوحاو «لئامتلاب لهجلا وأ لضافتلا ىلإ انه يدوي ًافيسو ًاصقش عاب نمك «ةميقلا
 الك نال :عّرو امفيك حصي هنإف «نمثلا ليصفتب تددعت اذإ امع (َتَعَمْحَأو هلوقب

 عئابلا ددعتب تددعت اذإ ام فالخب هيلإ راشملا عمجلا اهيف دجوي مل نيتقفصلا نم

 ةدعاقلا هذه نم ىشتسيو «هيلع دريف كلذ اهيف دجو ةقفص لك نإف «يرتشملاو

 .هنم اهعجارف لصألا يف اهتركذ عورف
 نع نون لاو ةالكعلا ع أ «هيسنج ْنِم ناَوْيَحْلاب مْحْللا ُعْيَب مريو يف هم رو سلس

 ريغ اذكر" شب سا اذكر السرب يعئاشلا هاور [ َناَوْيَحْلاب مْحَللا عيب

 يانا 9 ااو ورک ذلا كيرلا ر ِرَهْظألا يف ِهِرْيَغَو لوُكأَم نِ هيسنج

 لام عيب عنملا ببس نألف ؛هريغ يف امأو «محللاب ا لوكأللا

 . انه كلذ دحوي ملو هيلع لمتشملا هلصأب ايرلا

NA e 4لاجآلا عيب باب :مألا ين هللا همحر يعفاشلا هاور : 

 عات نأىَهن لي يبل ن RE RE هلو .۸۱ص ۲ج

 دانسإ اذه :لاقو )١١۷١۸(« ثيدحلا :ىربكلا ننسلا ين يقهيبلا هاور .(مْحّللاب املا

 حيحص ثيدح اذه :لاقو )١57/5701١(« ثيدحلا :كردتسلا يق محن ا

 داف ر نع ياللا راما دعا اهارم سعف يبهذلا لاقو .دانسإلا

E 



 كة هلع ئيلملا عويبلا باب :عْيَبْلا باك

 . اهنع يهنملا عويبلا باب اذه يأ :ُباَب

 هام اه دم مام ما مكر كب ر ا عبو ماسلا م7
 قفتم يهنلا اذه لخفأا بْسَع نع َملَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن

 ٌةَرْجَأ : :ٌلاَقيَو وام :لاقُيو «ىشنالل لحفلا قورط يأ بارض َوُهَو لر

 لعن نأل ألا يف هترْجأ اَذَكَو ؛©"' 'موقتم ريغ هنأل هام ْنَمث ٌمُرْحَيَف هباريض

 .لخنلا حيقلتل راجتتسالاك

 عي نأب ؛جاتنلا جان وهو + "ضيا هيلع قفتم يهنلا اذه ةلَّبَحلا ِلّبَح ْنَعَو

 :ينانلاو ؛ةغللا لهأ ريسفت :لوألاو يأ ءجاسنلا جاتن ىلإ نمش وأ ؛جاتنلا جات

 ءافتنالف :لوألا امأ ؛حئال نالطبلا هجو نيريسفتلا ىلعو ؛ثيدحلا يوار ٌريسفت

 ةياورلا فالتخا عم «نيحيحصلا ف هثيدح جارخإ ىلع قفتم ل افلا بع نع ّيِهَنلا ؟9)

 .امهنع هللا يضر رياجو رمع نيا نع

 هاور .(لْخَفْلا ٍبْلسَع ْنَع هيي يبنلا ىَهَن) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع @

 . ثيدحلا :لحفلا بع باب :ةراحإلا باتك :حيحصلا يا يراحتبلا

 بارض عيب / ْنَع هي هللا لوسَر ىهن) :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج نع (©

 (١ه*ه/"ه) ثيدحلا :ةاقاسملا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور . .(ِلَمَحْلا

 .ةهنَف ؟لْخَقْلا بلص نع ل يلا لاسم سألك نم اخر ناو مط كلام نب سنأ نع (۲۲)
 يف يذمزلا هاور . .(ةَماَركْلا يف هل صح مرک ل افلا قرط انإ هللا ٌلوُسَر اي :لاقف

 يئاسللاو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو )١775(: ثيدحلا :ع ويبلا باتك :عماجلا

 , 7١١ صال ج :لمجلا بارض عیب باب :عويبلا باتك :ننسلا يف

 لحل ل ع ی ا درر وز ؛امهنپ هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع (۲۲)
E 1L 

 متت م ؛ الا جنت نأ ىلإ رورحلا م اي ُلْحّرلا ناک : :ةّيلهاَجلا لها ُهُعَياَبتَي اعبي ناک و

 ملسمو ٠١(. 47)ثيدحلا :ررغلا عيب باب :حيحصلاءيف يراخبلا هاور .ماهِنْطَب يف يّ
 . (4/5١15و ه) ثيدحلا :ةلبحلا لبح عيب ميرحت باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف



 هن هنا عوببلا ابان عبا باك 1۸۷

 .لحألا ةلاهجلف :يناثلا امأو «عيبلا طورش نم هريغو ك املا

 ؛ِنيِماَضُمْلاَو ةصاخ لبإلا نوطب يأ نوعا يف ام َيِهَو ؛حبِقَالَمْلا نَعَو

 ءامدق نم فافخلا ركب يبأل لاصخلا باتك يف عقوو لوُخُفْلا باص يف ام يهو
 «ناركذلا لبإلا روهظ يف ام حيقالملاو ؛ثانإلا نوطب يف ام نيماضملا نأ :انباحصأ

 هجوو ('”هريغ هدنسأو ًالسرم كلام هاور_يهنلا اذهو ؛فنيعملا هركذ ام سكع

 .طورشلا ءافتنا امهنالطب

 ىلع هب هيرشي مث ًايِوطَم ابن َسَمْلَي أب هيلع قفتم يهنلا اذهو ِةَسَمالُمْلاَو

 لوألا يف بئاغ عيب هنأل ةكتعب دق ُهَتْسَمَل اَذإ | لوق وأ آر اذإ ُهَل راح آل نأ

 نأب ؛اضيأ هيلع قفتم يهنلا اذهو ةمجعم لاذب يأ ةَدَباَتْمْلاَو ءيناثلا يف قيلعتر

 .©*ةغيصلا ماقم ًامئاق وأ ءاعْيب َدبنلا ًالَعْجَي

 ْنَع ِناَوِبَحْلا نم هن ام إو نارا يف ابر ار :َلاَق هنأ ؛بّيسملا نب ديعس نع @ )۲٤(

 ثانإ نوطُب يف اَم مْ ُنِْماَضَمْلاَو .ةّلبَحْلا ِلَبَحَو ؛حيتالَملاَو ءِنِباَصَمْلا نع ال

 بانك :ًاطوملا يف كلام مامإلا هاور .(لاّمجلا ٍررُُظ يف ام يب ُحِِتَالَمْلاَو ءلبإلا
 . ۳٥٦ص ۲ ج :هنم )٦۳( ثيدحلا :ناويحلا عيب نم زوج ال ام باب :عويبلا

 هللا َلوُسَر َّنأ) ؛هيَذ ةريره يبأ نع راتسألا فشك يف رازبلا هاور ام دهاوش هلو @

 نكي مو رضخألا يبأ نب حلاص هيف :لاقو (ٍْيباَسملاو حئتالملا عنب نع ىن

 4 ج ةنيماضلاو مالطا عيب باب .دئاوزلا عمجب يف يسئيهلا 4 ةفعضو .ظفاحلاب

 ٠١. ٤ص

 عب ْنَع ىهن يي هللا لرسَر ّنأ) فض سابع نب ا نع ثيدحلا يمشيملا دروأو ©
 هيفو رازبلاو ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو علحل ٍلَبَحَو ِحْيقالَملاَو نْيماَضَملا

 يطويسلا زمرو ةمئألا روهمج هفعضو دمحأ هنو ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ

 .هتحص ىلإ ريغصلا عماجلا يق

 نعو :رجح نبا لاق :170ضص ۳ ج :اهنع يهنملا عويبلا باب :ريبحلا صيخلت يف ©

 .يوق هدانسإو قازرلادبع هجرخأ رمع نبا

 يف يراخبلا هاور .ةَدباَُمْلاَو ٍةَسَمَالُمْلا نع ىَمَن و هنأ ر ؛هلط ةريره يبأ نع ® (؟5)
>> 



 1A۸ اهنع يهمل ع ويلا با علا باك

 هاه ْنِم كعب هل لوق ناب لسم هجرخأ يهنلا اذه قاصَحْلا عو
 ُنايِخْلا كلو كب أ ءاعنب يملا العجي وأ هيلع اصح ِهِذَه ْعَقَت ام ِباَوثَألا

 «ةخيصلا نادقف : يناثلا يقر (عيبملا ةلاهج :لوألا نالطبلا ةحجو .اهيمَرىَلِإ ءلاذكو يأ

 .رايخلاب لهحلا :ثلاقلا يقو

 كعب :لوقي هب ناب 2" 'هححصو يذمرلا ها اور هنا اذه عيب ىف نيتعیب تعيب ْنَعَو

 دکب ؛ كراد يعن نأ ىلع فلأب دبع اذ كتغب و [ قس ىلإ نيل زا ادق فلأب

 الإ لطبم وهو طرشلا دوجو :يناثلا ينو ءضوعلاب ةلاهجللا :لوألا يف نالطبلا هجو

 .ىنثتسا ام

0 ora م 
 نب هلل ادبع هاور يمن اذه ضْرق وأ عيب طْرشب مك طرق عب نعر

 حّصَأْلاَف ُهَطيِخَيَو ابر ر ئالا ُهَدّصْحَي انأ طْرشب ًاعْرَر یّرتشا ولو 3 8 هرمع

 اطبإ باب :حيحصلا ف ملسمو .غ45١5) ثيدحلا :ةذبانملا عيب باي :حيحصلا

 )١511/1١(. ثيدحلا :ةسمالملا عيب

 يهو :َةدَياَُملا ٍنَع ىَهن و للا لرُسَر نأ :لاق ؛هليط يردخلا ديعس يبأ نع (©
 ؛ِةَبَسَالُمْلا نع ىَهْنَو .هيَلِإ ظني وأ هلق نأ لبق لح احر ر ىلإ عيبلاب هوت لحّرلا حرط

 ثيدحلا :حيحصلا يف يراحخبلا هاور ا ا ل :ةّسَمالّملاو

 )5١15(.

 هاور .(ٍرّرغلا عيب ْنَعَو ٍةاَصَحلا عيب ْنَع ي هللا ُلوُسَر ىّهن) :لاق ؛هط ةريره يبأ نع (؟0)
 )151١/4( ثيدحلا :ةاصحلا عيب نالطب باب :حيحصلا يف ملسم

 يف يئاسنلا هاور .(ِةَعْيَي يف نيتعيب ْنَع و هللا ٌلوُسَر ىّهَن) :لاف هيف ةريره يبأ نع (۲۷)
 باب :عماحلا يف يذمرتلاو .757ص ۷ ج :ةعيب يف نيتعيب باب :عريبلا باتك :ننسلا

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١77١(2 ثيدحلا :نيتعيب نع يهنلا يف ءاح ام

 ىَهن هو يبنلا ّنأ) ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نثدح :لاق ؛ةفينح يبأ نع © (۲۸)

 :نيرشعلاو عسساتلا عونلا يف ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا هاور .(طْرََو مب ْنَع

 . ۱۲۸ص

 الو عو فلس لج آل ] :# هللا لور لاق :لاق ؛هنفذ ورمع نب هلل ادبع نع @
<< 
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 باب :عيبْلا باك
 هن يهنمْلأ عوي

 «يرتشملا ىلع انوكي نأ دقعلا ةيضق نإف ءدقعلا ىضتقم طرشلا ةافانل ُةنالْطَب

 ألا ىَلَعِ) هلوقو .ةقفصلا قيرفت :ًالوق عيبلا يلو ءًامزج طرشلا لطبي :يناثلاو
 .ةضورلا يف هب ربع امك بهذملا ىلع ُةَباَوّص

 وأ ءِراَخْلا طرب ميلا ٌزَوُص طرشو عيب نع يهنلا نم يأ ؛ىنشتسُيَو

 يأ ءلَجَألا وأ هعضوم ي كينأي امل را عطف طرشب وأ يِسْيَعْلا نم َةَءاَرَبلا

 اقبلا لامتحا نم دب الو یس ٍلَجَأىَلِإ ! ندب ْمَتياَدَن اذ ىلاعت هلوقل نيعملا

 ال دق هنأل ؛امهيلإ ةحاحلل ءِلِيِفَكْلاَو ؛نْهّرلاَو ؛ينايورلا هلاق ةنس فلأك ال هيلإ

 «لطني هتإف ناك نإف عيبملا ريغ نوكي نأ نهرلا يف طرتشيو ءامهنود هتلماعمي ىضري

 لاق ول امك :ًانيعم ناك نإف َقََمَّدلا يف نمل :ةروكذملا ةثالثلا يأ ىتاَّيعَمْلا

 عرش لحألا نأل دساف وهف ءاذك تقو يف اهملسأ نأ ىلع مهاردلا هذهب تیزتشا

 كنمضي وأ اذك اهب نهرت نأ ىلع لاق ول اذكو «لصاح نيعملاو « ليصحتلل ًاقفر

 نيت طرشي الو .ةجاحلل داهشإلاو ,نمضتالو اهب نهري ال نايعألا نإف ديز اهب
 الف «ةجاحلا دنع قحلا تابثإل ةلادعلا دوهشلا نم درصقملا نأل ّحّصأْلا يف درهشلا

 ىلإ انرشأ دقو «ليفكلاو نهرلا يف امك طرشي :يناشلاو «مهيف ضرغلا توافتي

 اذإ اذكو هطرش تاوفل ُناَيخْلا عالق ُنّيعُمْلا لْفَكَتَي ْمَل وأ نهري مل نإ ءقرفلا

 هيلع قتعي نمم نكي ملو يراشملا نع يأ ِهِق ةاتغإ طش ادع عا ؤو

 طازشا امهيف نإف "هيلع قفتما َةَرْيِرَب ةصقل بطْرَشلاو علا ةَحِص ُروُهلثَمْلَ

ام عيب الَو ؛ْنَمْصُي مل ام حبر الو ؛عيب يف ناطرش
 ي دواد وبأ هاور .[ ٌكَدنِع سيل 

 :عماجلا يف يذمرتلاو 5٠(. 5) ثيدحلا :هدنع سيل ام عيبي لحرلا يف باب :ننسلا

 نسح ثيدح :لاقو )١۲۳٤(« ثيدحلا :كدنع سيل ام عيب ةيهارك يل ءاح ام باب

 . ۲۸۲ / ةرقيلا (۲۹)
 و سان

 نأ اَهْيِلوم دراو قل هيرب يرش نأ تدار نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۳۰)

<< 



 4 ٠ اهن يهمل ع ويلا باب :عْيبْلا باتك

 ال :يئاشلاو «ءالولا طارتشا الإ ُمُالَّسلاَو هآلّصلا ِهْيَلَع ركني ملو «ءالولاو قسعلا
 اذإ امأ ءطرشلا لطبيو دقعل علا عسب :ثلاثاو تهر وأ عيب طرش ول امك ؛ناحصي

 اتعا طرشب هيلع قتعي نم ىرشا اذإ اذكو «غال وهف يع هقتعت نإ طرشب :لاق

 يِرَمْشُمْلا َةَبَلاَطُم ئال ّنَأ ٌحَصأْلاَو هقاتعإ لبق هيلع قتعي هنإف هب ءافولا رذعتل

 هل ةيالو ال هنأل ءال :يناثلاو .ةايسخ ف ضرع ر ىلع باي هنإف «قاتغإلاب

 مرتللاك لاعت هلل قح طورشملا قتعلا نأى لع يم فالخلا اذهو ىلاعت هللا قح ىلع
 ُهنأَو ءامزج هب بلاطيف عئابلل قح هنإ رخآلا هجرلاب انلق اذإ امأ «حصألا وهو رذنلاب

 ع
 ارخص هني قدير کک زا ُةريبذت طّرش وأ هل َءالَولا ىتعلا ْعَم طَرَش ْوَل
 دقعلا عافتراو عئابلا ىل كىلملا لقن نمضتي هطرش نألف ؛ءالولا ام أ يلا حص

 ةر ثيدحلف ءالولا يف امأ «ةحصلا :يناثلاو «زجانب سيل قتعلا نألف يقابلا امأو

 :ىلاعت هلوق ف امك مهيلعىنعمب انه مه نکل « الو ُمُهَل يطرتشا ] :لاق ثيح

 يف ةحصلا هجوو «طرشلا ركنأ أ هنأ هيلع لديو ءاهيلع يأ أ چاه مت اسا ناو

 لَا اَمْنإَف هيرا ر ب يلا اهل لاق لي یب ةَسِئاَع تَرْكَذَف (امعالَو ارطرتشي
 جاوزأ يلاوم ىلع ةقدصلا باب :ةاكزلا باتک :حيحصلا يف يراخبلا ا اور ا ل

 )٠٠٤/١١(. ثيدحلا :قتعلا باتك :حيحصلا يف ملسمو ١(. 4۹ ۳)ثيدحلا :3 يلا

 ىلع ينرټاک يلغأ الإ تاق ؛ةربرب يلع تلح : :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع )۳١(

 نأ الثا اش نإ اهل تلم ؟يئييبعَأف ةو أس لک يف نس علص يف قارا علت

 8 أه اقيخأل كلذ ترك ١ تلعن يل لولا ذوو كار ةدجو ةع مَ ادع

 اذإ لاه ل : :تل اَ ! اتر ناف :تلاَق ؛َكِلَذ تَرَكَذَه يبت هَل ءآلَولا َنوُكَي نأ الإ

 هدول ْمُهَل يطرتْشاَو < ءاهّيَقِتْعا ] :َلاَقف «ةئربحأف ؛يبلأسف و هلا لوسَر عيف تاق

 هللا دس ؛ةّيِضْع ديو للا | لرز بطخ م :ْتلاَ .تلقفف [ ن تعا نمل ءال اننا
 يف سيل طور نوطرتش مارف أ لاب امف ؛ُدْعَب اما 7 :َلاَف مم هله ره انب لع ىلا

 ةئام ناك ْنإَو لايف لَو وع ا باک یف سل طارش نم اك ام لا باک

 تالف وبا :مهدح أ لوب مکن لاج لاب ام یوا ل رتو , ّقَحَأ هللا باک ٍطْرَش

 نايب باب :قتعلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ىع ْنَمِل ءآلَولا الإ ىل ار
 ۷ / عارسإلا 9١# 00 ثيدحلا :قتعأ نمل ءالولا امنإ



 اهْنَع يهمل عويلا باب :علا باعك ۹۱

 نإف ؛طقف ءالولا طرش اذ ذإ امع (قتعلا عمر هلوقب زرتحاو «دوصقملا لوصح يقابلا

 نأل ؛فالخلا ىلإ علخلا يف راشأ ناك ناو انه ةمتتلا يف امك ءاعطق لطاب عيبلا

 .لصألا طرتشي ملو قتعلل عبات ءالولا

 طاشك هيف ف ضرع ال اَم وأ بْب َدرلاَو ن صْبقْلاَك دقعلا ١ ىَضَنَقُم طرَش ولو

 هبجوأ ام ىلع هيبنتو ديكأت هطارتشا نألف :لوألا امأ حص ءاَذَك الإ لك ال ذأ

 صن نكل «بلاغلا يف ًاعزانت ثروي ال هركذ نألف :ينافلا امأو هيلع عراشلا

 .ةدفتساف ةيناثلا يف نالطبلا ىلع مألا يف ىعفاشلا

 حص ؛انوُبل وأ الماح ِةّباَدلا وأ ءابِتاك ِدْبَعْلا نوكك :ُدّصَقُي افصو طر ولو

 «ضارغألا اهب فلتخت ىلا عيبلا تافصب ملعلاوهو دقعلا ةحلصم قلعتي طرش هنأل

 انزلاك دصقي ال امع (ُدَصَنُيِ) هلوقب ززتحاو «هطرش تاوفل «فلخأ : نإ ٌرايخلا لَو

 . امهتاوفب رايخال هنإف امهريغو ةقرسلاو

 يزاشملا لوق لوقلاف ورايا لَ هَ تصر يلا ُدْبَمَ ُدمَعلا ١ تام ول : :ٌعْرف

 هلاق ةمالسلا لصألا نل «هبیع یعڈا مث هدي يف كلهو ًادبع ىّرشا اذإ ام فال

 ول ام هبشأف الوهم ايش اهعم طرش هنأل باد ١ يف ُدَقَعْلا لطي :لوق يِفَو

 فصولا دوصقملا نأب لوألا باحأو ؛يتأيس امك لطاب وهو هلو ايكتعب :لاق

 .لوألا رهظألاو ؟ ال مأ ملعُي لمحلا نأ ىلع بم فالخلاو ءدقعلا يف هلاحدإ ال هب

 هدحو هعيب زوجي الام نأل حّصألا يِف َلْطَب ٍءاَمَلْمَحَو اَهَكَسْعِب :َلاَق ولو

 الف قالطالا دنع دقعلا يف لحاد هنأل ؛زوجي :يناثلاو «هريغ عم هعيب زوجي ال ًادوصقم

 الو يهاظ قرفلاو ؛هساسأو رادجلا اذه كتعب لاق ول امك ؛هيلع صيصنتلا رضي

 يأ هنود ٍلِماَحْلا الَو حيتالملا عيب نع يهنلا يف رم امل ههَدْحَو ٍلْمَحْلا 57

 «ناويحلا ءاضعأك هؤانثتسا زوجي الف «دّقعلاب هدارفإ زوجي ال لمحلا نأل ؛لمحلا نود

 ولو فاضسا هنأكف «عيبلا يف هذه ةلاحلاو لحدي ال لمحلا نأل حب ٍلِماَحْلا لَو



 4۲ اهنع يهنَملأ عوّيْلا باب :عْيمْلا باتك

 يف ُلْمَحْلا ٌلَحَد يمدع وأ لوحدلا ىلع لدي طرش ريغ نم يأ ءاقّلْطُم الِماَح عاب

 . لطييف الإو مهلا كلامل اكر لم ناك اذإ ُهلحمو هل اعبت عيبا

 نت دهب رتب یم یک جوجل زا ل ام نع یہا نیو زنم
 ةجاَحْلا معن عاقب ءايورق وأ ايودب ناك ءاوس يأ برع َمُدَقَي ناب ِداَبِل رِضاَح

 ايش يأ «جيرذتلا ىَلَع ةقيبأل يدنع كرنا ريِدْلَب لوقف ءوِمْوَي رغسب ةع هيل
 ماع وهو يهنلاب ًالاع نوكي نأ طزتشيو هيلع قفتم يهنلا اذه «ىَلْعَأِب ءائيشف

 ْنَم :يدابلاو هَل رنا ال هدنع هنوكب كرلاو بيرغلاب مداقلا دييقتو «يهانملا عيمج يف

 ٌةَجاَحْلا ٌمُعَت) هلوقب ززحاو «هريغو يكرت نم بلاج لك هانعم يثو ةا َنَكَس
 ولامع يوي رعيسب ُهَمْيَل) هلوقبو ؛مرحي ال هنإف أردان الإ هيلإ جاتحي ال امع وإ
 .جيردتلا ىلع ُةَعيب دصق

 لبق هيرش دلا ىلإ اعدم نولي ٌةَقئاَط ىفْ نأب :نابكرلا ّيَقلت
 سأب الو :رذنملا نبا لاق اضيأ هيلع قفتم يهنلا اذه رغّسلاب مهيفرغمو مهيوُدُ

 هلاق .لطْيي يأ هسكعو ٌّلَطْنُي :ءابلا عم ءاطلا حتف زوجيو ءاطلا رسكو ءايلا مضي طبضت (#)
 .”هص ۲ ج :جاتحملا نيغم يف ٰييبرشلا

 يراحبلا هاور .(ٍدابل ريضاَح ٌعْيبَي نأ لق هللا لوسَر ىّهن) :لاق ؛هيلَظ ةريره يبأ نع (© (۳۳)
 :حيحصلا يف ملاسمو ).5١1(. ثيدحلا :هيحأ عيب ىلع عيبي ال باب :حيحصلا يف

 . )5۳١/١۸( ثيدحلا

 ؛ناَبْكرلا ارل ال ) :كقلقولل ا لوسَر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلو @

 ؟رحأ ريغب دابل رضاح عيسي له :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ دال ُرِضاَح عيت الو
 . )١571/19( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )۲٠١۸(. ثيدحلا

 هاور .[ ناكل رقت ال ] :َلاَق عي للا َلوُسَر نأ :لاق ؛هظ ةريره يبأ نع (© ()
 )5١5١0(, ثيدحلا :لبإلا اق ال نأ عئابلل يهثلا باب :حيحصلا يف يراحبلا

 )١2١5/15(. ثيدحلا :بلحلا يقلت ميرحت باب ؛حيحصلا ف ملسمر

 هاور .(عربشلا يقل ْنَع ىَهَن هنأ ب بلا نع) ؛5 دوعسم نب هلل ادبع نع @

 )18١8/١86(, ثيدحلا :حيحصلا ف ملسمو .(49١1)ثيدحلا :حيحصلا يف يراعخبلا



1۹۳ 

 .رعسلاب مهتفرعمو قوسلا لوأ يف يقلتلاب

 حصألا ىلع يقلتلاك هوحنو دايطصا نم رحآ رمأل هجورح :ٌعرف

 نع ربخأ اذإ هتوبث هسايقو «هيف حيحصلا صنلل صنلل بعل اوفَرَع اذإ راحل ْمُهَلَو

 عّيض هنأل «رايخ ال هنأ ىلع هقيلعت ف يضاقلا صن نكل «هبذك ناب مث ؛ةعلسلا نم

 هيلع قفتم يهنلا اذه قرْيَغ موس ىَلَع مْوّسلاَو هيف هلوق دمتعا ثيح هقح

 ,"””احيرص يضارتلا لوصحو يأ «نّمثلا ٍراَرقِتْسا َدْعَب كلذ ُمُرْخَي اًمنإَو © ”اضيأ

 رمي ناب طرشلاو سلما رايخ نمز وهو يأ هور َلْبق ريَ عْيَب ىلع ِعْببلاَو
 يف عئابلا نذأ ول معن :"*”اضيأ هيلع قفتم يهنلا اذه هَل ُهَعيَيَل خسفلاب 3 ملا

 لبق يأ ىاَرّشلا ىلع ءاَرشلاَو ؛ «حيحصلا ىلع ميرحتلا عفترا هيأ عيب ىلع عيبلا

 ُشَجْنلاَو ©" ”ضيأ هيلع قفتم يهنلا اذه ةيرشيل خْسفلاب یاب را ْنَأِب «هموزل

 ىرتشاف ُهاَقَلَم نمف َّبَلَجْلا ارق ال ] :لاق لي هللا لوسر نإ :لاق ؛هللذ ةريره يبأ نع (”)

 .(9/17١15)ثيدحلا :عيحصلا يف ماسم اور. .[رالاب َوُهَف قرسلا | ديس ىَنَأ | اذن نم

 ؛يباَرغألل رحم 3 نو يتلا نع يي هللا ُلوُسَر ىَهْن) :لاق طة يره يبأ نع (7)
 شحبنلا نع یھت هي أ موس ىَلَع لرل مَ ناو هح الط رمل طرشت نأ

 :قالطلا يف طورشلا باب :طورشلا باتك :حيحصلا يف يراخبل هاور ٠ .(ةيرصَتلا نَعو

 مسي ال ] :هل ظفل فو |/1o1 ١( ١؟) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو .(۲۷۲۷) ثيدحلا

 . (1 51 هراقو ثيدحلا :[ هْيَحَأ مْوَس ىَلَع ٌمِليسُملا

 وبأ هاور .(ُدْيَي نمي ًاسْلسَو احذف عاب قي هللا لوسَر نأ ؛ه# كلام نب سنأ نع (۳۷)
 .ةصق هيفو )١511١( ثيدحلا :ةلأسملا هيف زوحي ام باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف دواد

 )١5١4(. ثيدحلا :ديزي نم عيب يل ءاج ام باب :عويبلا باتك :عماشلا يف يذمزرلاو

 ل ظفللاو :5 55ص ۷ ج :ديزي نميف عيبلا باب :عويبلا باتك :نئسلا يل يئاسنلاو

 . نسح هدانسإو

 عني ىلع مكسب غل7 :لاف هيو هللا لرسَر نأ ؛امهنع هللا يضر َرَمَع نبا نع (۳۸)

 )1١89(. ثيدحلا :هيخأ عيب ىلع عيبي ال باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ضع

 . )١٤١١/۷( ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو

 اور .[ هيأ عيب ىلع ُلْجّرلا دزي الو ] : هللا ُلوْسَر لاق :لاق ؛هيظ ةريره يبأ نع (۳۹)
<< 



 1۹4 هغ يهنملأ عوُيبلا باب :عَِبْلا باك

 (اضيأ هيلع قفتم يهنلا اذهو ُةَرْيَغ عدخيل لب ِةَبْغَرِل آل نمشلا يف ديري أب

 ٌحَصألاو ءرظن هيفو نيّعلا هيواست ام ىلع ةدايزلاب نمثلا يف ةدايزلا ةعفرلا نبا دّيق

 :يناشلاو «ةريدخلا لهأ عجاري ملو لمأتي مل ثيح هطيرفتل يرتشملل يأ رايح ال هنأ
 نإف «عئابلا نم ةأطارع كلذ ناك اذإ ام فالخلا لممو ؛ةيرصتلاك سيلدتلل رايخلا هل

 ٍرِصاَعِل ءبتعلاو بطرلا عيبكو يأ ؛ يبعْلاَو بطلا ٌعْيَبَو رايخ الف نكت م

 العلا هل هنأ هَل هَل لدی :معن © فبعض دنسب يور يسهنلا اذه :ِرْمَحْلا

 مارحلا ىلإ ببستلا نع يهنلا ىلع لدي هنأ :ههجوو :' ”ةاهَعاَنْبُمَو اًهَعِئاَب َنَعل ُمالّسلاَو

 . هنم اذهو

 هيف ةعمجلا هيلع نم عفدف ةعمجلا موي ءادنلا تقو ميتيلا لام عيب دصق ولو عرف

 ال نكي عابي نأ لمتحيف :ينايورلا لاق ءرانيد فصن ةعمج هيلع ال نم عفدو ًارانيد

 ارظن هيلع بجي نمم عا نأ لمتخيو ؛ةيصعملا يف رحآلا عقي ال يكل هيلع ةعمج

 ثيدحلا :هيخأ ةبطح ىلع ةبطخلا ميرحت باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسم

 باتك :حيحصلا يف [ ٍهْيِحَأ عنب ىلع ديري او : :يراخبلا ظفلو 417/55 ١(.

 .(۲۷۲۳) ثيدحلا :حاكنلا يف طورشلا نم زوجي ال ام باب :طورشلا

 يراعبلا هاور .(ضخنلا نع هيلي يلا ىّهن) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (50)
 :حيحصلا يف ملسمو )5١47(. ثيدحلا :شجنلا باب :عويبلا باتك :حبحصلا يف

 )١515/117(. ثيدحلا :لحرلا عيب ميرحت باتك

 هللا لوسر لاق :لاق :هيبأ نع ةديرب نب هلل ادبع نع هدنسب ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق (41)

 معي نُ أ ينارطت وأ ايدو نم مَن تح فاعلا نمر بنها س نم و :
 ين هئافعض يف نابح نبا هاور :لاق [ رعب ىلع ِرانلا ىلع مدفن دق ارم هدي هنأ
 . )١51١8( صنلا هنم رظني :نسحلا فعضو ؛اذه نسحلا ةمجرت

 ايِراَشَو َرْمَحْلا هللا نعل :نَي هللا وسر لاق :لاق ؛امهنع هلل ا يضر رمع نبا نع (45)

 يف دازو [ ِهْبَلِإ َلوُمْحَمْلاَو اَهِلِماَحَو اَهَرِصْتُْمَو اًهَرِصاَعَو اَهَعاَتبُمَو اَهعِئاَبَو اَهَيِقاَسَو

 رصعي بنعلا باب :ةبرشألا باتك :نئسلا ف دواد وبأ هاور .[اَهِْمَن َلِكآَو ] :ةياور

 نمم ريصعلا عيب ةيهارك باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )۳٦۷٤(. ثيدحلا :رمحلل

 )۱١۹۲٥(. ثيدحلا :هب لجو زع هللا يصعي نمم فيسلاو رمخلا رصعي



 اَيَْع يهنأ ع ويلا باب :عْببْلا باك هوم

 ىلع بترت ارم هلعح ديري ةدايزلا لذابو ريصعلا يف ةلأسملا تناكولو «ميتيلل

 نأ قرفلاو رثكألاب عابي انه لاقي نأ لمتحا آلإو ءانه زاج اهيف انزوح نإف «ىلوألا

 .هيزنتلل ريصعلا ةلأسم يف ةهاركلا

 1 8 ه ر رے wl Ê و مر کل ووو رر
 ميرحتلاف «تیضر ول ؛معن 0و الع ,كلولاو مالا نيب قيرفتلا مرحبو

 قيرفتلا مرحي الو ٌمألاَك اَهِمَدَع دنع ّمألا ماو مالا بألاو دلولا قح ةياعر قاب

 بلل دحلاك وه له ملل دحلاو «حصألا ىلع معلاو خلاك مراحلا رئاس نيبو هنيب

 ؛قيقرلا عيب نم عنم الف هسكع وأ ارح دلولاو ةقيقر تناكولو «ددرت هيف مراح اك وأ

 . يلوتملا هلاق

 . ٌحصألا ىلع ةيصولاو قتعلاب قيرفتلا مرحي ال :ٌعْرف

 رمأ :رفاك كلاملاو ريغص امهنيبو مألا تفلختو كولمملا بألا ملسأ ول :ٌعُرف

 ءءاصقتسالا يف هلاق ةرورّضلل قيرفتلا زاجو ريغصلا دلولاو دلاولا ف كلملا ةلازإب

 .اضيأ عابي دلولا نأ رهاظلاف عيبلا قافتا لبق بألا تام ولف

 0ك
 متع 3

 زييمتلا لصح ءاوسو «ةناضحلاو دهعتلا نع ذئتيح نغتسي ال هنأل ريمي ىتَح

 لكأي ثيحب لفطلا ريصي نأ زييمتلا نس يف ليق ام نسحأو ءاهدعبوأ نينس عبس لبق

 لبق هزييمت ناصقتل علي ىَتَح :لْوق يلو «هدحر يجنتسيو هدحو برشيو هدحو
 دعب امأ ,ديدجلا وه ٍةناَيإلا ينو مالا ف هصن نع دماح وبأ خيشلا هلقنو :غولبلا

 .دمحأل فالح اعطق زئاجف غولبلا

 يف للخل ال رارضالا نم هيف امل يهنلا نأل ؛ال :يناغلاو ءًاعرش ميلستلا ىلع ةردقلا

 داز ءامزج حصي الف هلبق امأ ءأبللا دلولا يقس دعب فالخلا لحمو «عيبملا سفن

 ساس م رن مس مع ميش وا e م ها عش "ع ا و رل 2
 اَهِدلَوَو ةأرَملا نيب قرفي نأ ؛ةيلوتلاو ؛رْسولا ةد نم ٌرْيَحَتلاَو لقعلا ُباَهذ :ُهَلَولا جر

 .[ اهيلوب ةّدِلاَو هلوت ال ] :ثيدَحلا يِفَو



 ا 14٦

 م dl aor o, 3 0 و

 يضر نإ مشل َنِم م توكل َمِهاَرَد هل يغمر يرتب انأب نوفا ع ب حصي الو

 .“هریغو كلام هج ريخأ امك هنع يهنلل َهَبِهَق لإ ةعلُملا

 a >¥ وو مي ر ر سريعا 1

 دبعو هدبع عاب وأ يأ ءهريغ َدْبَع وأ ءاَرْحَو ُةَدِبَع وأ ءارمخو الخ َعاَب :لصف

 :ٌرظن اهيف بابلا ف ثيداحأل )٤ ٤(

 اَمِيْلُوُو دلار نيب قرف نم ]1 : رقي ب للا َلَوُسَر تعم :لاق بويأ يبأ نع ©

 :(05) باب :عماجلا يف يذمرتلا هاور . .[ ةَ مري هح أ َنِئَيَو ةَ هللا قرف
 باتك :كردتسملا ي مكاحلاو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو ؛((787١) ثيدحلا

 ملم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ١/۲۳۳ ۲١ 4)ثيدحلا :عويبلا

 :ليقف امير ملا نيب قرع نأ و هلا لوُسَر ىن :لوقي تماصلا نب ةدابع نع ®
 يطقرادلا هاور . .[ ٌةيِراَحْل اضن العلا عليي ىتح ] :َلاَق ؟ىتم ىلإ هلل | َلوُسَر اَي

 نب هلل ادبع هيف :لاقو .58ص ٣ ج :هنم (15/8) ثيدحلا :عريبلا باتك :ننسلا يف

 نع ر مو باكا يدملا نب يلع هامر «فيعض رهو ؛يعقارلا وه اذه ورمع
 ثيدح اذه :لاقو 0505/57 8) ٹیدحلا كردتسملا يف مكاحلا هاور .هريغ ديعس

 ناسح نباو عوضوم :صيخلتلا يف يبهذلا لاق .هاحرفخي مو دانسإلا حيحص

 باذك (ورمع نب هلل ادبع)

 نِيَمالُع و هللا ُلوُسَر يل بسمو :لاق ؛هن يلع نع بيش يبأ نب نوميم نع @
 [؟كنالُع لعق اَم ١ يلع اي ر :ل هللا لرسَر يل لاق .اًمُهَدَحَأ شيق نوح

 :لاقو ١584(« ثيدحلا :عماجلا يف يذمرلا هاور . .[ هدر هدر :لاقف و ةئرَبخَأ

 . ًايلع كردي مل نوميم :ننسلا يف دراد وبأ لاق .بيرغ نسح ثيدح

 للا َلوُسَر دَ وُدَج ْنَع ِهْيبأ رع بعش نب ورم نع ؛ةَدنِع ةّقثلا رع :لاق ؛كلِلاَم نع (؛ د

 :نابرعلا عيب يل ءاج اسم باب :أطوملا يف كلام مامإلا هاور . (ناَبْرُعلا یب ْنَع یھت د

 لا هل او یرت اًمْيِف َكِلَذَرِ) :لاقو ٠. 0 عمل باتك نم (1) ثيدحلا

 زأ هن رتا يل لوي م .ةباثلا ىر اک وأ .ةدّيلرلا و دعا ْلُحّرلا يرتشي ءي ا

 ثذحأ نإ ين "أ ىلع لق زأ ا كلذ ْنِم ا ا ا

 رب ا يق بخ س يفت هلم رک میرزا ھل



 هنع يهنَمْلأ عويلا باب :ِعْيبْلا باعك 14۷

 رال | يف ِهِكْلِم يف ٌحّص «كيرشلا وهو يأ ءرخآلا نإ رْيغِب اكرم وأ «هريغ
 اثلاو همكح امهنم لك يطعان دسافو حيحص ىلع تلمتشا ةقفصلا ن

 ا

 «دقعلا دنع امهنم الك صخي ام ةلاهجل وأ مارحلا ةبلغل امإ نالطبلا ةلعو «فنصملاو

 ِهِنْذإ ربعي :هلوقب زوحاو صحأو ٌرصخأ ناكل ًاماَرَحو ًالالح عاب هلوقب ربع ولو
 نذأ اذإ هنأل اعم ريغلا دبع ىلإو هيلإ هدوع حصي الو امزح حصي هنإف ؛نذأ اذإ امع

 «نالطبلا وه رهاظلاف ًالإو ءةقفصلا ددعتل ًامزج حص نمشلا لّصفو هدبع عم هعابف هل

 نإ يِرتشُمْلا ريخي ٌرّيَخَتيَف ءاهعحارف لصألا يف اهتركذ عورف ةدعاقلا هذه نم ىنشتسيو

 هريصقتل الف الاع ناك نإف ءصقن رايح هنأل روفلا ىلع وهو ضيعبتلا ررضل «لهج
 امهتلباقم يق نمشلا عقوأ هنأل ءاَمَهِتَمِق راَبتغاب ىّمَسْمْلا َنِم ِهَيّصْحِف ر َداَجَأ ناف

 دوصقم ريغ مارحلا ناك ول ْمَعَن هطسق الإ امهدحأ ةلباقم يف همزلي الو يح

 هِعيِبَجِب :لْوَق يِفَو «ملخلاو حاكنلا يف هولاق امك لكلاب ةزاجالا نأ رهظيف مدلاك

 «تايوبرلا ريغ يف فالخلا لحمو كولمملا ةلباقم ين نمشلا عقبف ف غال كولمملا ريغ نأل

 ئال راي لَو ارح امهنيب لضفلا نأل ءاعطق طسقلاب اهيف ريخيف تايوبرلا امأ
 .هنمث يف عمطو هكلمي ال ام عاب ثيح طرفملا هنأل

 يِبَضَدَمْلا ىَلَع ريخآلا يف خفي مل ِهِضَْق لبق اَمُهُدَحَأ فإف ِهْيدْبَع َعابْوَلَو

 ةلاهجو مارحو لالح نيب عملا امهو نيتفلاسلا نيتلعلا ءافتنال ؛هضبقي مل نإو يأ

 امك ضبقلا لبق ئراطلاو دقعلاب نورقملا داسفلا نيب ةيوست نالوقلا :ليقو :نمثلا

 لبق ةّصِحلابف َراَجَأ نوف هدوصقم تاوفل يحي ْلَب ءبيعلاب درلا يف امهنيب انيوس

 امهدحأ ىلإ فرصني الف ءادتبالا يف امهتلباقم يف بحو نما نأل ءاعطف ضيقا

 نيلرقلا هرط يزورم ا قاحسا يبا ن نعو هِرّرَحُمْلل ًاعبت فنصللا هب عطق اذك «ماودلاب

 يعفارلا هاكح هيف

 :ٍرَهَظأْلا يف اخص ٍمَلَس وأ عر ٍةَراَجإك مكُحْلا يفلتخمم قفص يف َعَمَج وأو



 1۸ رائخلا باب يلا باک
 را تاس ل

 هنإف «راد نم ًاصقشو ًابوث عاب اذ | ام ىلع ًاسايق ءاَمِهِيَمِبق ىَلَع ىّمَسُمْلا عري

 «نالطبلا :ينانلاو ءاهببسب ميوقتلا ىلإ انجتحاو ؛ةعفشلا مكح يف افلتحا نإو زوجي

 ًالهج رجي كلذو امهدحأ يف خاسفنالا عوقو نظلاىلع بلغي ماكحألا فالتحا نأل

 مل ةلاعجو عيب نيب عمج ولف «نيمزال نادقعلا نوكي نأ فالخلا لحمو «ضوعلا ىلإ

 ابوثو اصقش عاب اذإ فنصملا ريبعتىلع دريو «ةقباسملا يف يعفارلا هركذ ءاعطق حصي

 حسضوم وه امت هريغو فلس امك مكحلا يف امهفالتخا عم ًاعطق حيحص هنإف راد نم

 عيا يفر «قادصلا داسفب دسفي ال هنأل ؛ُحاَكَنلا حص ٍحاَكَنَو عت وأ ءلصألا ف

 .امهليلعتب امدقت «نالؤقلا قاَدصلاو

 م عيال د هذ ءاَذَكب اذو اَذكب اذ كتغيك ملا لييصفتب ةا ُدَّدَعَتتَو

 ِرَّمْظَألا يف ذكب اذه امكتعبك يأ ؛ىَّرتْسُملا ٍدّدَعَتب ب اذکو ءاذكب | اذه كانعبك

 داو ولو ياسا باجيالا ىلع يبي ىرتشملا نأل ءال :يناثلاو «عيابلا ىلع ًاسايق

 ابتعا :يناقلاو «هب قلعتت دقعلا ماكحأ نأل «ليكَولا زايغا حصألاف َمُيَلَكَو وَ

 هَل كلِملا نال ؛لكوملا

 رايخلا باب

 ؛مْلَُسِلاَو ؛هاَعّطِب ماعطلاَو ؛فْرُصلاَك ميلا عاونأ يف سِلْجَمْلا رايح تي

 رفت ملام ٍراَحْلاب ناعيا ] :4 هلوقل ءِةْصَواَعُمْلا حْلْضَو ؛كيرظشلاو ؛ةيلؤتلاَ
 3 كدي 28 5 5 EY u 32 > م هيه

 نِم اقرفتي ىتح ] يقهيبلا ةياور يفو ٠ هيلع قفتم [ رتخا رخالل امهدحأ لوقي وا

 نإ هنأل «هيف رايح ال هنإف (' ةطْيِطَحْلا حلص نع ةضواعم اب زرتحاو «“[ اًمِهِناَكَم

 .۰۹) ثيدنلا ؟رايخا تقرب م اذإ با :عريبلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (45)

 َلوْقَي وأ ] :يراحبل لا ظفلو ع5 ١“ / 9*5 ثيدحلا :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 1 ِهبِحاَصْل َمُهُدَحَأ
# 

 oer) عاسببا ل اجر اَميَأ ] :لوقي ر كلف لا َلوُسَر تعيس :لوفي ورمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا (4

 م
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 رايتخلا باب :عِبْلا باعك

 رايخ ال دمعلا مدو ةعفنملا ىلع حلصلاو «ةبهف نيع ىلع وأ «ءاربإف نيد ىلع درو
 ءًاعيب امهانلعج نإو حصألا ىلع ةلاوحلاو ةمسقلا يق رايخ الو «يضاقلا هلاق امهيف

 حصألا ىلع هسفن نم دبعلا عيب يف الو

 أ عيال راحل نمر يف كيلا :املق نإَف هيلع قي نَم ىرتشا ولو
 َرّيَخَت ؛يِرَئَشُمْلل :انَف نإَو «عنام الب هل ىضتقملا دوجول ُناََخْلا اَمُهَلَف فوقَ
 هيلع بترتي نأو هتلازإ نم نكمتي ال نأ هل ١ هكلم ىضتقم نأل هنود ؛قبس امل ُعِئاَبْلا

 باو الب ةَبهْلاَو حاگنلاو ۽ ءاربلا يف رايخ الر «لرألاىقب يناثلا رذعت املف قتعلا

 دعب يأ يباوثلا تاد اَذَكَو ءاهنع عيبلا مسا ءافتنال اهنع هيفنب حرص يلا يهو يأ

 نأل ةَعَفُشلاَو ,نيعيابتملا ف درو صنلاو ءاعيب ىمست ال اهنأل ءبوهوملا ضبق
 اهنأل ٌةَراَجإلاَو :ديعب نيبناملا دحأب سلما رايح صيصخت و هل رايح ال هنم ذوأملا

 «ررسغ ىلإ ٌررغ مضي الو ررغ رايخلاو ؛مودعم ىلع دقع وه ذإ ررغ دقع

 حّصَألا يف :دوصتم ال حاكنلا يف عبت لاملا نأل َقاَدّصلاَو ةراجإلاك ٌةاَقاَسْمْلاَو

 حصألا نألف :ةبهلا يف امأ ؛عيمجلا يف تباث رايخلا ن أ :يناثلاو «سمخلا لئاسملا يف يأ

 ليلدب تاضواعملاب قحلم اهب ذخألا نألف :ةعفشلا يف امأو :ىنعملاب ارابتعا عيب اهنأ

 ةمزال ةضواعم اهنألف :ةراحجإلا امأو ءاهباب يف يعفارلا هححص ام وهو «بيعلاب ٌدرلا

 َنوُكَي نأ الإ ءاَمِهِناَكَم نم ارتي تح راب اَمُهنِم چاو لك دا اعبي ٍلُجَر نم
 ف يقهيبلا هاور .[ هلي نأ ةَفاَحَم ُهَِاَص َقِراَفي نأ ٍدَحأل لي الو رايح ٌةَقْفَص
 ا )5۸٩ ١ ثیدحلا :رايخلاب ناعيابتلا | باي :عويبلا باتك :ىربكلا ننسل

 ا نيتمضب- ططحلاو .لتملا حلو لر يأ (طَح) نم ةغللا ي ةطْيطحلا (4 ۸(
 :طَحلا : ريسفتلا لهأ لاق نم طح انو نم كلا نم لر ام :ةطيحْلاَو . ةَمِعاَنلا

 ER :طرطْحَملا مساو نَا نم طقس ام وه نامْنألا يقو ولع نيم ءيشلا

 رابيعالا ىلإ عقابا عجزت مير ينو يي نم ف وه ءاهقملا حالما يف ةا

 امي نم فلا نم انيس عيال عضب .ةني مولغم رذق طاقإ عم ىب ىرتشا يذلا نمشلا لعيب

 ىّمسسيَو ؛ةَضَراَعُم سيو ملص َوُه اڌ دلو رايح ريغ ْنِم يِرتشُمْا عم هلع حطني

 .ًاضيأ ةصيقنو ةعييضَو



 ۷ ِراَيحْلا باب: باتيك

 ةقلعتملا ةراجإلا يف رايخلا توبث هحيحصت يف فنصملا ححصو ؛عسيبلا تهبشأف

 .لقتسم دقع هنألف :قاَدّصلا امأو ءاضيأ كلذكف :ٌةاَناَسُمْلا امأو «نامزلاب

 رايخلا انلطبأ الاق ول اذكو يأ ُهَموُرَ اًراَمخَي ناب رّياختلاب ءرايفلا يأ مطير

 طقس ؛هموزل يأ ءاَمُهْدَحَأ َراَمخا ولف :بذهملا حرش يف حصألا ىلع هاندسفأ وأ

 جرصنو «فلاسلا ثيدحلل ءاَمهَِدَبب قّرقتلابَو بطرشلا رايك رخال يقو ُهَقَح

 هرايخ لطبي مل ًاهركم امهدحأ لمح ول ؛معن ؛لطبي ال هنإف ؛حورسلاب قرفتلا ندبلاب
 «قرفتلا مدعل ءاَمُهُراّيخ ماد لزم ايَشاَمَتو اَماَق وأ اَمُهُنْكُم َلاَط ولف .حصألاىلع

 هل سيل ام نأل ءالف آلإو هب مل اقرفت سادلا هدع امف يأ ءُضْرُْلا قّرَْفلا يف ربعي

 .ةداعلاو فرعلا ىلإ هيف عجري ةغللا يف الو عرشلا يق دح

 رايخك ؛يِلَوْلاَو ثراَوْلا ىلإ هلال حصألاف نج ْوَأ سِلْجَمْلا يف تام ولو

 «ندبلا ةقرافم نم غليأ هنألف :توملا يف امأ طقسي لب ؛ال :يناثلاو «بيعلاو طرشلا

 يف امك لوألا يف رهظألا هباوص حصألا :هلوقو انعم يف هنألف :نونجلا يف امأو

 بذهملا حرش يف امك ةيناثلا يف حيحصلاو ءةضورلا

 .نونحلاك ءامغإلا :ٌعْرُف

 «رحألا ركنأو ءانقرفت :امهّذحأ لاتر أعم الج اب يأ أ «قّرقَتلا يف اَعَراََت ولو

 تخسف :امهّدحأ لاقو قرفتلا ىلع اقفتا ن يأ قلق عنق ا وأ ء «خسفلا ادارأو
 ت

 .لصألاب اع هنیمیب ءيفانلا 0 «رخآلا ركنأو ؛هلبق

 ناويحلا عيبك لا عاونأ يف ,عامجإلاب ءرايخلا طّرْش اًمِهِدَحَأِلَو اَمُهَل :لمصق

 ءاربالاو قتعلاو قالطلاو حاكنلاو خوسفلاك عيبلا ريغ امأ ءامهريغو راقعلاو

 .الف ةراحالاو

 آلا ىلع يبنجالاك ًاضيأ هطرش زوجي 3
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Eهطرش زوجي ال هنإف يأ « مّلَسَو يوبرك سِلْجَمْلا يف َضْبَقْلا اطر :  



 يلا باب ميلا بانك وب.

 ةلاوحلا يف ًاضيأ رايخالو :*0ْتلُق لوا قيرطب رابخلا عنتما لحألا عنتما اذإ هنأل هيف
 ل رايح الو ءهب درفني نأ هيلع قتعي نم ىريشا اذ ذا ایف الو یی اهاتلعج نإ

 ْروُجَي اَمنَِو ةَمْيِهَبْلاب رضي بلحلا كرتو بلح | نم عنمي هنأل ؛عئابلل اضيأ ةارصملا

 ابلاغ اهب ةجاحلا عافدنال مای ةا ىَلَع دیزت آل ءررغلل افن ٍةَموُلْعَم ِةَدُم يف

 وهو دسافلا طرشلا دوجول ةقفصلا قيرفت ىلع جرخي الو ؛دقعلا لطب اهيلع داز ولف
 ال عيبملا نوكي نأو ءدقعلاب ةلصتم ةدملا نوكت نأ ًاضيأ طرتشيو :تلق «دقعلل لطبم

 .اهيف دسفي
1 

 را ص چ 5

 دوحوملا طرشلاب تبث هنأل ءاقلطأ اذإ يأ« ىلقَعلا نم ءةدملا ءا ادتبا يأ بسس

 ال دحاو تقو يف نيلثامتم نيرايح نيب عمحلا نأل ,قرقتلا َنِم :ليقو «دقعلا ين
 ُنَهْظَألاَو ءرثكأ هيلإ صنلا ليم :مامإلا لاقو ررهمجلا ىلإ يدرواملا هبسنو هل ىنعم

 إو كل عملا ْكْلمَف ئال ُواَيخْلا ناك نإ نأ طرشلار ر سلجملا رايح يق نأ

 لا يف ًافرصتم هدحو وه ناک امهدحأل ر ايخلا ناك اذإ هنأل ُهَلَق يِرَتْشُمْلِل ناك

 ءايواست دق امهنأل ,فوُقوَمَف اَمُهَل ناک إو «كلملا ىلع ل ايلد فرصتلا ذوفنو
 سا مو | مها

 َكْنمْلا نأ :ينافلاو ياف الإو قلا نيج نم يرتش أل هنأ ناب بلا مت »2

 «ناك امل ًاباحصتسا ًاقلطم عئابلل هنأ :ثلاثلاو «ةغيصلاب عيبلا مامتل ًاقلطم يرش
 .اهانعم يف امو باسكالا يف فالخلا ةدئاف رهظتو
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 ُةَتْعَفَرَو عيبا تَحَسْفَك :امهيلع اع َلُدَي ظفلب ةراجإلاو خْسَمْلا لصْخي لصحي دیو

 . ٌجْرَف :(۳) ةحخسن يل (*)
 هار يف ٌمِفّس دق َناَكَو افْيِوَص الُحَر لق :م نب ُناَبَح ناک :لاق مَع نبا ثيدحل (49)

 اسب ل ذم اكو االف رتا انف را هل 4 ا ل لحن وأن

 هاور .ةبادح ال :لوقي ب هعمل تكف [ ةبالح ال :لقو عب ] :ي هللا ُلوُسَر ُهَل لاقف

 ايخلا طرش زوج ال نأ ىلع ليلدلا باب :عويبلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يفهيبلا

 يه :ٌةَموُمَملاَو ؛ُرَنَألَو ةماعلا سلاو .نيحيحصلا يف هلصأو )٠٠٠۹١( ثيدحلا
 .غامدلا ٌعَمْجَت يتلا ةَدْلحلا ( يهو سرلا مَا تَفَلَب يتلا حشا



 رغو نمثلا تددر اذكر يأ ُهَتْيِصْمَأَو ؛ُهثَْجَأ :ةراجإلا يفق «عبمْلا ْتْعَج ْتغَجْرتْساَو

 يناثلا نمضتو كاسمإلا رايتحاب لوألا راعشإل خسف ةقاَْعِإَو علا ٌءطَوَو كلذ

 وأ عئابلا اءطو ىنتسيو ءهتامدقم ءطولاب جرو هل رايخلا ناك اذإ اذهو «خسفلا

 قلعت هدعب ةثونألا راتحا نإف ةزاحإ الو اسف سيل نف لكشملا ىثنخلا يرشملا

 امهدحأ | قتعا اذإ هنأ :فافخلا 90 يل ٠ لاصخلا باتك س ا قباسلا ملول

 "فاقت مو كفل اذه تناك
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 ياشلار ماشا روه ىلع اهتلالدل حالا يف يورو ةتراَجإَو ُهْعِيَب اَذَكَو
 ّنَأ :ٌحَصَأِلاَو ءاحيرص خسفلا دجوي نأ ىلإ بحصتسيف دقعلا ءاقب لصألا نأل ءال

 عئابلا ءطو نأل ,ةَراَجِإ يِرَتْشُمْلا نم ءهدعب ركذ امو ءطولا يأ «تاقرصتلا هذه

 ءطولا هعنمي ال بيعلاب خسفلا نأل ءال :يناثلاو ءيرتشملا ئطو اذكف عيبملل رايتخا

 ا ناک یطور نذأ نإف ؛هيف عئابلا هل نذأي مل اذإ فالخلا لحمو ءانه اذكف

 ليكؤتلاو عيل ىَلَع ىلَع َضْرَعْلا نأ ءامهريغو قتعلاو عيبا يف نذإلا كلذكو ءاعطف

 كلم ةلازإ يضعتت ال اهنأل يرش | نم ةزاجإ الو عئاتلا نم اخلسف سي يأ هيف

 ةيصولا نع عوجرلا ىلع ًاسايق معن :يناثلاو ؛ةمزال دوقعب تسيلو

 نأل «قيقر ءاصَحك .حاصجإلاب ييف بيع وهب ُرايخْلا يِرَمشُملل :ٌلْصَ
 بيع ةميهبلا يف ءاصخلاو ءيصخلاك بحلاو يصخلا هل حلصي ال امل حلصي لحفلا

 اركذ يأ هَِقاَيإَو ِهيَقِرَسَو ةانزو ءفنصملا ىلع دراو وهو هيفاش يف يناجرحلا هلاق
 جاو ی الو هن تیرگی ددا بع با یھ را دك

 يف امك عبس نبا وهو اريبك ناک نإ يأ ءشاَرِفْلاب لوبو «ريغصلا يورهلا ىنشتس

 ناك ًاركذ «هريغو بيطلا وبأ يضاقلا هلاق امك هنع زوحي هلثم نوكي ا

 ام نود ةدعملا ريغت نم ءيشانلا يأ رخو ةداع هریصم رابتعا حصألاو ىثنأ وأ

 نود مكحتسملا يأ «هنانصو «مفلا فيظنتب لوزي كلذ نإف «نانسألا حلق نم نوكي

 ءاًهّضَعَو ءاهبوكر عانتما رهو يأ ةّباَدلا حاّمجَو «هرحنو قرع ضراعل نوكي ام



 ٍراَيخْلا باب :عِبْلا بايك

 سنج يف بلع اذإ ٌحيِحَ ضرع هب توف اصقن ةا وأ َنْعْلا صيام لَك
 افيتسا يف عمطم ال هنإف بويعا ليصفت نع هب يفتكي طباض اذه ُهُمَدَع عيَمْلا

 هلوقب زدحاو «ةلمنألا عطقو ٌءاصخلا نيعلا ناصقن يف لحديف هللا همحر مامإلل وهو

 «ضرغ اهب توفي ال ةريسي ةعطق هقاس وأ هذححف نم عطق ول امع (ٌحْيِحَّص ٌضَرْغ)

 دع عملا يج يف سلع اذار هلوقب جرخخو هطقف نيعلا ناصقن يف ديق اذه

 علق نع هب زيو «نيعلا ىلإ ديقلا اذه دري نأ نكميو ةريبكلا ٍةَمألا يف ةبويثلا

 را ل كو بطل لات تش الب رالي مك اسأل

 ام رْلَخُي الو ىفخي ال هنأل ؛فنألا عطقب اذكو :ءاصقتسالا يف لاق يبكلا يف

 عمجملا وه اذه َدَقَعْلا ْنَراَق ٌءاَوَس دِينْهَدِل هلأ ىفخي نأ زاوخحل لامتحا نع 7

 عئابلا نامض نم هذه ةلاحلاو عيبملا نأل ءضْبَقْلا َلْبَق ثخ ْمَأ فلس امك هيلع

 (*0ةيوامس ةفصب بيعتلا ناك اذإ اذه ؛هتفصو هؤزج اذكف

 امض نم راص ضبقلاب هنأل ناي الف ء«ضبقلا دعب يأ «ةدفَب تاذخ ولو

 ءدقعلا وأ ضبقلا ىلع يأ مقسم بس ىلإ ديتْسَي َديَتْسَي نأ الإ «هتفصو هؤرح اذكن

 دحلا ءانیتساو مدقتم جاوزب ةراكب لاوز اذكو «ةقرسك يأ أ ةَقباَس ةّيانجب هعطقك

 نامض نم نوكيو ببسلاب ًالهاج ناك اذإ ! أ صأا يف ولا تل طايسب

 فرصتلا ىلع طلستي دق هنأل ؛تبني ال :يناثلاو بسلا ىلع كالهلل ةلاحإ عئابلا

 نيب ام وهو شرالاب عئابلا ىلع عجري نكل ءاضيأ هنامض يف عيبملا لخديف ضبقلاب

 ره ٌلوألاو « ءالإلا يف هيلع صن ام اذهو هقحتسم ريغو عطقلا قحتسم (*'هتميق

 شرأ الو درلا هل سيلف ًالاع ناك اذإ امأ ,رهظألاب ريبعتلا بجوف ألا قف ”صوصنم

 ضرلا نأل ,ٌعّصألا يف ٍقباَس ضّرَمب َِتْوَم فالبخب ءةريصب ىلع دقعلا يف هلوحدل
 يي فالخلا هيف :لبقو «قباسلا لإ هتناضإ ققحتي الف دئازلاب توملا لصحيف ديازتي

 مث ىتمدق ام عطقلا حصألاو «بهذملاب ريبعتلا هل يغبني ناكو .اهلبق ىلا ةروصلا

 . طقف )١( ةخسنلا يف دوسوم طح هتحت ام (#)



 اجلا باب ملا باك

 هتومع رذعت دق هنإف كلذك سيلو «درلا يف ةروصلا هذه يف فالخلا نأ مهوي همالك

 .ال مأ خسفني ىتح عئابلا نامض نم عيبملا نأ يق فالخلا امنإو

 ناك ببسب لصح فلتلا نأل ٌّمّصألا يف ُعْئاَبْلا ُهَنِمَص ةَقباَس ٍةَدرِب لق ْوَلَو

 ؛يزتشملا هنمضي :يناثلاو «هنم قحتسملا هذحأف ابوصغم ًادبع عاب ول ام هبشأف هدي يف

 هلبق ناك نإف ءضبقلا دعب مالكلا نأ ىفخي الو «فرصتلا ىلع هطلس ضبقلا نأل

 عجري الف ًاملاع ناك نإف ؛هلاحب يزشملا لهج ةلاح فالخلا لحم ناو ءًاعطق خسفنا

 ٍنِطاَب بيع لَك نع ار ةنأ :ٌرهطألاَف يبول نم هتءاَرَب طْرَشب عاب ولر
 ريغو نم ءيش يف اربي الف راقعلاك ناويحلا ريغ يأ ِهِرْيَغ نود ُهْمَلعَي ْمَل ناَوْيَحْلاِ

 نطاب نم هملعي مل يذلا ريغو «ناويحلاب رهاظ ءيش نم اربي الف «ناويحلا نم نطابلا
 اقف مقسلاو ةحصلاب ىذغتي ناويحلا نأل ءانطاب ناك نإو هملع ام ُأرْيَي الف ناويحلا

 فالخبو «دقعلا رارقتساب َّقفيل طرشلا ىلإ ٌعئابلا جاتحيف يفحن بيع نم كلفني ام

 ةلوهسل مولغَملا مكح يف ِموُلعَمْا ريع ُرِاَظلاَ «سلدم هئافحإب هنإف عئابلل مولعملا
 هنأل ءًاقلطم ال :ثلاثلاو «طرشلاب ًالمع ًاقلطم اربي :يناثلا لوقلاو هيلع عالطالا

 طْرُشلا اَذَه َعَم ُهَلَو ءدقعلا تايضتقم رئاسك طرشلاب يفتنيالف عرّتتلاب تبان رايح

 دنع دوحوملا ىلإ هفارصنال طرشلا قالطإ دنع يأ ءضْيَقْلا َلْبَق ثَدَح بْيَعب ْدّرلا

 ءيشلل طاقسإ هنأل ٌحَصألا يف ٌمِصَي ْمَل ثْدْحَي امَع َةءاَرَبْلا طَرَش ْوَلَو ءدقعلا

 «عبتلا قيرطب حصي :يناثلاو.«هل هعيبي ام نت نع ةأربأ ول امك طقسي ملف هتوبث لبق

 َكَلَه ولو ءًاعبت حصيف ميدقلا هيلإ مض وأ حصي مل ثدحي مل ام درفأ نإ :ثلاثلاو

 َعَجَر بَل َمِلَع مث ُةَقَحَأ َْأ ءاهريغو ةيوامس ةفآب يأ «ىِرَْشُمْلا دنع ٌعِيَملا

 ىلإ انعجرف «يرتشملا قح ٌطاقسإ نكمي الو ؛ةودرم ال ذإ ٌدّرلا ردع «شْألاب
 «ٌدرلا نم سأيي مل هنأل ءالف رفاكلا امأ ملسملا دبعلا ُهدارم نوكي نأ يغبنيو «شرألا

 ةحيحصلا ةّلِعلا وه ُّسأَيلاو هكلم ىلإ دوعي مث ٌةقَرتْسيف برحلا رادب قحتلي دق هنإف

 . هملعتس امك



Ve, م رايخلا باب :عْيَبْلا باك 

 . قتيلاك ُفقولاو ٌداليتسالا :ٌّعْرَف

 ىلع ٌشرالا هَل ةقتعأ اَمَدْعَي ابيع هب َدَحَو َّمُث قتعلا طرشب ًادبع ىرتشا ول :ٌعْرَ
 : ا هنو علا هيلع تحي ی یک یک نبا لواط

 عوجرلا تابثإ يفف هسنج نم هلنع عيب دق ايوبر فلاتلا عيبملا ناك ول عرف

 .ةتوبث فدصملا قالطإ ىضتقمو «ناهجو

 كلذ ةبلسن يأ هَل ةتبطسز «عيبملا نف نم يأ هويَمَق ِْم ٌءْرُج «شرألا يأ ٌوُهَو

 لع ربا

 تناك :هلاثم هِرّرَحُمْلا يف هركذ امك ميلسلا ةميق مات ىلإ عيبملا يأ ءًاميِلَس ناك ْوَل

 ؛نّمثلا رشعب عوجرلا نوكيف رشعلا توافتلاف هعم نيعستو بيعلا كود ةئام ةميقلا

 ٍةَميِقْلا َنِم بيلا ةّصقن يذلا ةبسن لثم يأ «ْيْيَعْلا َصَقَت ام ءةبسن نمعلا ىلإ ءرجلا

0 
 ؛عيبملا يأ ءهميق لقأ رابتعا حّصألاَو .هسمحبف نيسمخب وأ نيرشعبف نتئاك ناكاذإف  0 aل  1 4 EEا

 يف تثدح ةدايزلاف لقأ عيبلا موي تناك نإ ةميقلا نأل «ِضْبَمْلا ىلإ ميلا موي نِم

 يغبني ناكو «عئابلا نامض نم صقن امف لقأ ضبقلا موي تناك نإو يرتشملا كلم

 حصأ وه روكذملا اذه نإف .ةضورلا يف هب ربع امك بهذملاب ربعي نأ فنصملل

 موي :اهيناثو ءاذه :امهدحأ ؛لارقأ ةثالث ةلأسملا يف :ليقو ءاذهب عطقلاىلع نيقيرطلا

 دقعلا نيب لصاحلا ناصقنلا رابتعا يضتقي ًاضيأ همالك مث ؛عيبلا موي :اهئلاثو «ضبقلا

 هيفو ءكلذ لحأل ِرَّرَحُملا ةرايع ريع دايو“ افانتلا ف هب عوض دقو «ضبقلاو

 رايخلا يرتشملل تبثيال ضبقلا لبق لاز اذإ ضبقلا لبق ثداحلا ناصقنلا نأل :رظن

 علطاو يأ عيَمْلا نود ُنَمْفلا فلت ْوَلَو !؟ عئابلا ىلع ًانومضم نوكي فيكف

 ناك نإ يأ ءةتميق ْوَأ ءايلهم ناك اذإ يأ نا لم ڌخأو هدر «عيبلاب بيعىلع

 رك

 هِيَ لأ رابتعا حصألا :بْيَْلا شرا يف هلوقو) ٦: 0ص :قئاقدلا يف يوونلا مامإلا ةرابع )٠٠(

 موي نم نيتميقلا لأب ٌرابتعالا :ِرّرَحُمْلا لوق نِم ُبوصأ َرُهَر :ضْبقلا ىلإ عيبلا موي نِم

 رهو ؛ورابتعا يف حيرص جاهنملا ظفلو ءطسرلا َريتعي ال نأ يضتقي هنإف :ضبقلاو عيبلا

 .قئاقدلا نمىهتنإ .(باوصلا



 رايخلا باب مبل باك

 .هفلتك هرحتو عيبلاب هکلب نع هجورخ عر

 ساي مل هنأل حصل يف َشَْأ الف ِهِرْيَغ ىلإ كلم لاو َدْعَب بِلا َمِلَع ولو
 هيلع جور امك جورو ًةَمالظلا كردتسا هنأل :ليقو هدرف هيلإ داع امترف درلا نم

 نوك نم هريغو بذهملا يف ال فلاخع هنكل «نيرثكألا دنع نايبلا يف اهلقن ةلعلا هذهر
 حصألا هلوقو «تاس ول امك شرألا هل :يناثلاو «ىلوألا ةّلعلا نأ ىلع نيرثكألا

 رذعتلا لاورل درا ُهَّلَق كلما داع ناف ,:ةضورلا يف هب ريع امك روهشملا ُهُباَرَص

 ثرإب داع نأب يأ ءيِسْيَعَب ٌدّرلا ريغب َداَع نإ :ليِقَو .ةَمْالظلا كردتسي مل هنأ نيبتو

 لصألا نأل ,رْؤفْلا ىلع ُدَولاَو ءلقيح كاردتسالا لاوزل هَّدَر الف ءامهوحجنو ةبه وأ

 فوصروملا امأ «نايعألا يق اذهو :همكح همزل رّصقو درلا هنكمأ اذإف :موزللا عيبلا يف

 كلملا ذإ ىضرلاب الإ كلمتي ال انلق نإ ٌروفلا رعي الف بيع هب رهظو ضبق اذإ
 يعفارلا هلقنو مامإلا هلاق امك هحوألا ىلع ضبقلاب كلمي انلق اذإ اذكو «هيلع فوقوم

 عفد ىلإ هدر يدؤي اميف روفلا تبغي اغإو هيلع ًادوقعم سيل هنأل هَرَقَأو ةباتكلا يف

 ىذا اذإ مالسإلاب دهعلا بيرق ًاضيأ فنصملا مالك نم ىنئتسير «دقعلل اءاقبا دقعلا
 يف لاق «ماوعلا ىلع هئافخل روفلا ىلع هفرعي ال هنأ ىعدا نمو ءّدرلا هل نأب لهجلا

 ٍوُدَعلاِب رمؤي الف يأ ٍةَداَمْلا ىَلَع ْرِداَيلُف هلم ىلع ىفخي نمم لبقي امنإ :ةضورلا

 يضقي وأ يأ لو الفن وأ اصرف يل يلع وهو مل زلف رل ضكرلو
 نر ال «َحبصُيِىَتحَف َالَْل وأ ءأرصنم عیال هنأل غرف ىتح هرجا لف هتجاح

 .ريصقتلا مدع نم

 ررهظ دنع اهريغ نم ةاكزلا جارخإ ىلإ ردابف لوحلا دعب ابيع دجو ول :ٌعّرف
 ؛ناهجو هيف ؟درلا هل له نامزلا لواطتي مل و ريغلا قح نم صلختي ىتح ٍبيعلا

 هلاق درلا ريغب لاغتشا ةاكزلا جارح نأل ال :يناثلاو ؛نامزلا برقل معن :امهدحأ

 .ينايورلا

a2 م  fع 5  

 ا لصحي مل اذإ هيلع يأ ةلْيكو وأ هبضب هيلع ُهْدَر دلبلاب مِئاَبلا ناك ثإف



Vyاحلا باب ميلا باتك  

 ىَلِإ َّرْمألا َعْفَرَو كرت ولو اقم مئاق هنأل لیکو ىلع وأ ,ريخأت لیکو تلا
 نوكيف «هيلإ ةعفارملا اا رع 1 يف هجوحأ أ امير كلاما نأل دكا وهف مِكاَحْلا

 هتمهف يذلا وه رركأذملا رييختل يعفارلا لاق ءًاعطق رمألل ًالصاف ًالوأ هيل ! تايتإلا

 دودرملا دوجو عم مكاحلا ىلإ لودعلا نإ بهذملا :مامإلا لاقو «باحصألا مالك نم

 الا ناك مهدحأ ةرضحب يرتشملا ملع اذإو :بلطملا بحاص لاق «ريصقت هيلع

 رخؤي ال يأ مِكاَحْلا ىلإ ٌعَفَر ؛دلبلا نع يأ ءابئاغ ناک نإَ اريصقت رخآلل

 هيف امل ًاضيأ ةبيرقلا ةبيغلا لمشي فنصملا قالطإ رهاظو «هب ةرفاسملل الو همودقل

 ةنكْفأ نإ «هبلط ىلع يأ ما شل ىلع داهشالا مرلي هن حصل . جرحا نم

 ناك اذإ هنأل ال :يناشلاو «هيلع رودقملا هنأل < مِكاَحْلا وأ عنا ٠ أ! يهني ىتح

 امك طايتحا وهو نيبثا داهشإب يلازغلا حرصو ءأرصقم دعي ال مكاحلا وأ عئابلل ًابلاط

 بوحو يضتقي «هيهني ىتح :هلوقو ء.بفاك نيميلا عم دحاولا نأل بلطملا يف

 الو مصخ ىلع اندنع فقرتي ال هنأل دفن خسفلا ىلع دهشأ اذإ نكل «باهذلا

 .ضاق ىلع

 الكل نأل حصألا يف خلقا طفل همر مَ داهشإلا نع َرَجَع نإ
 مزلي :يناثلاو «عماس ريغ نم هباجيإ دعبي سفنلا يف ام ريغلا مالعإ هب دصقي يذلا

 كرت ُطَرَسْتُيَو .ناكمإلا بسحب ردابيل باحصألا ةماع نع ةمتتلا يف هلقنو

 ةعذربلا يأ ءاهفاكإ وأ اهَجْرَس ِةُباَدلا ىَلَع كرت وأ َدْبَعْلا َمدختما ولف لاّمْغتْسالا

 لصحي م اذإ يأ ؛ُهقَح لطب ءاهيلإ ريخأتلا رفتغُي يلا ىتح ةدملا | يف وأ درلل هريس يف

 فنصملا مالك رهاظف تكاس وهو همدخ ولو «ىضرلاب هراعشإل ةبادلل ررض هعزنب

 .رظن هيفو ؛دجوي مل نإو رثؤي مادختسالا درب نأ همالك رهاظ نکل ءرثؤي ال هنأ

 اوج نكت مل ولف ةحاحلل وو اهرم ضيم برز ين رف
 ره هنأل ؛شزأ الف ريصقتب هدر طقس اذإو .درلل بوتلا سبل ول امك رذعي الذ

 داهشالا لصح امي هدهج غرفتسا انه ىنعملا :دفت (21)



 راّيجلا باب :عَْْلا بانك

 ال ءارُهَق دولا طقس ةفآ و أ ةيانمب يأ بْبَع ُهَدنِع ْثَدَح ْوَلَو .هريصقتب توفملا
 ميدقلا بيعلا ملع ول معن «نيييعب هدري الف بيعب هذخأ هنأل «عئابلاب رارضإلا نم هيف
 بِلا ةا ةقايلاو ناقل نايسنو «حيحصلا ىلع هيلع هدر ثداحلا لاوز دعب

 ىلع هدر «ثداحلا نع شرأ الب يأ ئالا هب يضر نإ مت ‹«ةميقلا ناصقنل

 «بيع ثدحي ۾ ول امك ميدقلا نع شرأ الب يأ هب عيف وأ يِرَْشُمْلا «حيحصلا

 دريو عملا ىلإ ىلإ ثداَحْلا شرا يرش مضيق ؛هب عئابلا ضر مل نإو يأ و

 نيب سمج هيف نيكلسلا نم ًالك نأل درب الو مقا شرا ُعِئاَبْلا ْمَرْعَي وَ
 نأل كاف ؛نيكلسملا نيذه دحأ ىلع يأ ءاَمِهِدَحَأ ىَلَع اققا نإَق ؛نيتحلصملا

 رحآلاو ثداحلا شرأ عم درلا ىل لإ امهدحأ اعدف اعزانت نإو يأ كَ .امه قحلا

 يأ كاسمإلا بلع ْنَم ُةَباَجِإ حّصألاف ميدقلا شرألا ةمارغو كاسمإلا ىلإ

 .دقعلا ريرقت نم هيف امل ءيرتشمل مأ عئابلا وه ناك ءاوس «بيعلا شرأب عوحرلاو
 باجي :ثلاشلاو ؛هيلع دقعلا دري مل ام ذآ وأ مراغ امإ هنأل «عئابلا باجي :يناثلاو

 . هيلع سبل دق عئابلا نأل ,يرشملا

 دارأو شرألا ءاطعإ عئابلا دارأف هغبص دعب بوشلا بيع ىلع علطا ول :ٌعْرف
 ألا ىلع عئابلا باجباف هسكع وأ غبصلا ةميق ذخأو بوثلا در يرتشملا

1 e هلبقي له يأ اخيل ثوداحلاب ٍرَْقْلا ىلع عال يرل ملفي ذأ بجو 
 بيعلاب درلا يف امك شرا لَو دَر الق ردع الب ُهَمالْغإ رخ أ نإف ال مأ شرألاب

 ربقعي الف ىمحلاو دمرلاك ابلاغ لاوزلا بيرق ثداحلا ناك ول معن .هانزوج ثيح
 .ثداحلا بيعلا نع ًاميلس هدريل هلاوز راظتتا هل لب نيلوقلا دحأ ىلع روفلا

 ماشا 5

 ماعنلا ضيب وهو وأ ضب ٍرْسْكَك هب الإ ميدل فرعي ال ْبْبَع تَدَح ولو

 الو تارصلاك در ٍدْوَدُم خطب ريوقتو «يدنها( زوجا وهو نونلا رسكب چنار
 رهف هب الإ بیع مساعي ال ذإ هرسك ىلع هطلس عناب ١ نأل رَهْظَألا يف ِهْيَلَع شر

 دري ال :ثلافلاو «نيبناجلل ًةياعر شرألا هعم ريو دري :يناثلاو .هيطاعت يف روذعم



 ِراّيخْلا باب :عْيَبْلا باتك ۹

 ؛نفعملا وأ هلك دودملا خيطبلاو ةرذملا جاحدلا ُضيب امأ «ةثداحلا بويعلا رئاسك ًالصأ

 ىلع هدوروسل عيبلا داسف نيبتو «ناكلا فيظنتب عئابلا مزليو نمنلا عيمجم عجري هنإف

 قوال بويل ِرِئاَسَكَف هَندْخَأ امم ّلَقأِب ِميِدَقْلا ةفرْعَم َنُكْمَأ ناف ءموقتم ريغ

 هلاح ىلع فرقولا نكمأ دقو ضماحلا خيطبلا رّوق اذإ امك كلذو لإ ةجاحلا مدعل

 . هيف ءيش زرغب

 دارفا دارأ ولف «ةدحاولا نيعلاك هاَمُهَدَر ةَقَفَص نبع ٍنْيدْبَع یر ثا :ٌعْف

 اَمِهِدَحَأ ْبْيَع َرَهَظ ولو ءاهرثأ ةلأسملا يف نايتآلا نالوقلا هيفن درلاب امهدحأ

 نم هيف امل ِرّهْظَألا يف ُهَدْحَو ُبِِعَمْلا ال .هيلع ةقفصلا قيرفت نم هيف امل ءاَمُهذَر

 «بيعلاب هصاصتخال كلذ هل :يناثلاو «ةرورض ريغ نم عئابلا ىلع ةقفصلا قيرفت

 رخآلاب امهدحأ ةعفنم لصتت ال نيئيش لك يف راج فالخملاو

 ألا ىلع زاج دارفالاب عئابلا يضر ول :ٌّعُرَف

 بحري عئابلا ددعت ءاَمِهِدَحَأ بيمن دَر هَل ف ءابيِعَم ِنْيَلُجَر دْبَعىَرتشا ولو

 در هنأل ءرهظألا يف دلا اًمِهِدَحَذاَف هاير رشا ولو ءرحبلا يف هجو هيفو دقعلا ددعت

 ابی ابيَمْلا مَدِق يف افلا ولو هددعتب ةقفصلا ددعت ىلع ئيبم فالخلاو «كلم ام عيمج

 بيعلا مدعو ءدقعلا موزل لصألا نأل ,نكمأو ثودحلا ىعدا اذإ يأ ئالا قَّدص َقّدص

 نإ :لاقو «عيبلا خاسفناو فلاحتلا دعب افلتحا اذإ ام طيسولا يف ىنثتساو .هذي يف

 فراعاف عئابلا دي يف نيبيع دوجو يرتشملا ىعدا ولو ءيرتشملا لوق لوقلا

 درلا نأل ؛يرتشملا لوق لوقلا نإف يرتشملا دي يف رحألا ثودح ىعداو ؛امهدحأب

 «هتاحراطم يف ناطقلا نبا هلاق ءكشلاب لطبي الف امهدحأب عئابلا رارقإب تبقي

 لاق نإف هباوج لثم ىلع يأ هيا بح ىلع يرشلا قدص لاال نیم

 ىلع فلح هلوبق ئمزلي ال وأ هركذي يذلا بيعلاب ىلع درلا هل سيل :هباوح يف

 ةَداَيُرلاَو ءكلذك فلح ًاميلس الإ هتضبقأ ام وأ ًاميلس الإ هتعب ام :لاق نإو كلذ

 ٍةَرْجَألاَو ٍدَلَوْلاَك ُةَلِصَقْمُمْلاَو ءاهدارفإ ناكمأ مدعل «لْصألا عَ ِنْمَّسلاَك ٌةَلِصَنُمْلا



 .Y1 راّيخلا باب :عيبلا بناتك

 ]4 هلوقل ءضِنْلا َدْعَب دَر نإ يرَتْتُمْلِل يهو ءبيعلا ىضتقم المع دلا عدمت ال

 ام نأ هانعمو .؟”'دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «دواد وبأ هاور [ناًمّضلاب جاَرخلا

 «هتامض نم ناكل فلت ول هنأ هلباقم يف يرتشمللوهف ٍةَدِئافو ةلغ نم عيبملا نم جرخي

 نم وأ هنيح نم دقعلا عفري خسفلا نأ ىلع بم فالخلا .ّمّصألا يف ُهَلْبَق اذكَو

 ىلع ءانب هرّهَظَألا يف اَهَعَم ُهَدَر لّصفناَف الِماَح اّهَعاَب ْوَلَو .لوألا حصألاو ؛هلصأ

 م اذإ اذهو .هلباقم ىلع ءانب ؛ال :يناثلاو ءنمثلا نم طسقب لباقيو ملعي لمحلا نأ

 امع (لّصفئاف) هلوقب زرتحاو «يعفارلا هلاق «درلا عنتما تصقن نإف «ةدالولاب صقنت

RE OEفز تلفت  

 در همزلي له ًابيع ةجاجدلاب دجو مث تضابف ةضيب اهيف ةجاجد عاب :ٌّعّرف

 .ينايورلا هركذ لمحلا يف نيلوقلا ىلع ءانب ؛ناهجو ؟ةحاحدلا عم ةضيبلا
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 اسايق يراشملا قح يف يأ بيلا َءْطَوَو «عامجإلاب مادخيسا ُدّرلا عني لَو .٠
 عئابلاو يبحألا عئطوو «ثداح بيع هنإف ةيناز تناك اذإ هريغ امأ «مادختسالا ىلع

 .يرتشملا ءطوک ةهبشب م

 باب :عويبلا باتك :نئسلا يف'دواد وبأ هاور ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا © )٠۲(

 :عريبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(25.8)ثيدحلا :هلمعتساف ًاديعىرتشا نميف

 :(ناًمَّضلاب جاَرَحْلا نأ لي هللا ُلوُسَر ىصِق ] :ظفلب هحرخأو .(01/1180)ثيدحلا
 1 ًاضيأ هنع يذلا تكسو «ثیدحلا نع مكاحلا ملكتي ملو ؛(۲۱۷۸) ثيدحلا

 ْنَأ هللا َءاَش اَم ُهَدْنِع ماقا ءامالغ عاتب الحر نأ ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأ @

 َلِوْسَر اي :ٌلْحَّرلا لاقف ههْيلَع هدر دي يبنلا ىلإ ةَمَصاخف ابيع هب دو من م
 دواد وبا هاور .[داّمّصلاب جاَرحْلا ] ب هللا ُلوُسَر لاقف ؟يِمالغ ٌلْغَبسا دق ! هللا

 يف مكاحلا هجرخأو .كاذب سيل دانسإ اذه :لاقو )١٠٠١(« ثيدحلا :ننسلا يف

 ثيدح اذه :لاقو «[ ناَمّسصلاِب هللا ] :ظفلب ۸ر ء١۷٠۷/۲) ثيدحلا :كردتسملا

 57 دانسإلا حيحص

 ثيدحلا :دبعلا يرتشي نميف ءاج ام باب :ع ويبلا باتک :عماحلا يف يذمرتلا هاور @

 . حیحسص نسح ثيدح اذه :لاقو ؛ء(١1 58و



 ٍراَخْلا باب :مْيَبْلا باعك 9١١

 ~f هم ا
 عنميف يأ أ ثتدَح ٌصقن ِضْنِقْلا دعب ءاهتراكب ةلازإ رهو «ركبلا ضاَضِيْفاَو

 نيب قرفيف يأ < بقا َلْبَق عيبملا ىَلَع ٌةَياَنج ُهَلْبَقَو «ةثداحلا بويعلا رئاسك درلا

 . حرشلا يف هتحضوأ دقو ةيوامسلا ةفآلاو يرتشملاو الو يحال 3

 نم ] 5 لل وقل َراَيِْلا تبت 7*0 سيلدتو شغ اهنأل مارح ٌةَيِرْنمَعلا لصف

 عي ممم م *#

 هاور [ ٍماَمَط نم ًاعاّص اَهَعَم دَر اَهدَر نإ ماي ةا راَبيحلا َرُهَف ةاَّرصُم ةا ىّرتشا

 حيحصلا ثيدحلل ماي ةا تس :ليقو « بيعلاب درلاك ءرؤفلا ىَلَع لسم

 ولو ةثالثلا ر ىلإ دعب يناثلا ىلعو «لوألا ىلع روفلا ىلع هرايخف مايأ ةثالث لبق

 ىلعو ء«ثالثلا ةوزاج عانتمال رايح ال يناثلا ىلعف اهدعب وأ ثالثلا رحآ يف اهفرع

 «ةميهبلا عم يأ ءاَهَعَم دَر نّبللا فت َدْعَب دَر ثل ًاعطق روفلا ىلع تبغي لوألا

 اعطلاو رمتلا درو هنأل توق ٌعاّص يِفْكَي :َليِقَو هيف حيحصلا ثيدحلل رمت عاص

 امأ .رطفلا ةقدصك ًاقلطم توقلا رابتعا ىلع لدف (””دواد وبأ هجرخأ امك حمقلاو

 .(ةّيِرصَعلا ِنْعَو شحلا نع دي هللا ُلوُسَر ىَهن) :َلاَق ؛هلظ ةريره يبأ ثيدحل @ (0
 دحلا :قالطلا يف طررشلا باب :طورشلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

YY))١١١١/۱۲( ثيدحلا ا باتك :حيحصلا يف ملسمو  . 

 حالا قر ارم يف نا عيت يحق ؛ماعنألا بلح كر نأ :ةغلا ي ةيرطتلاو ©

 عي مي لن هَدَس ادلع مربع وأ وَلا وأ ةقانلا بلح مهاب كرت : لا

 .اًهنَمَت ديزي يركشُملا اهب اهب رع ءاهعرض يف نا

 (15؟4/؟4)ثيدحلا :ةارصملا عيب , مكح باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور © )٥٤(
 ْنِإَو ءاَهكَسْنُأ عاش نإ ! ماي أ ةثال رابيحلاب اهي ف ةارطم ةان عاق نم ]:هظفلو

 . [ رمت ن م ًاعاّص اَعَم درو ءار َءاَش

 دْعَ اهعابا نم َبنعْلاَو لبإلا أو رص ال ] :ك بلا ع :لاق ها ةريره يبأ نع ©
 .[ رمت َعاَصَو اهر ًءاَش إو كَم ءاش نإ :اهَيِلَْحَي نأ َدْعَب نيرا ريح هنا

 :حيحصلا يف ملسمو .(4١1)ثيدحلا :عويبلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 .5715/75١0)ثيدحلا

 رهف ةَلْفَحُم عاب نم ] ل هللا لوسر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل (هد)

<< 



 V1 رايخلا باب :عْيلا باك

 عيبلا دعب ثدح ام نأل «يرتشملا ربجي مل هدر عئابلا بلط نإف ؛ًايقاب ٌنبللا ناك اذإ

 مل نإ اذكو «هلوبق عئابلا فلكي ل ضيَح نإف يرتشملا بلط نإو «هل كلم ره

 نأ :فافخلا ركب يبأل لاصخلا باتك يف تيأرو «هتوارط باهذل حصألا يف ريغتي

 نأو «ريغتي مل ًادوحوم نبللا نوكي نأ :نيتلاح يف الإ رمت عاص عم اهدري ةارصملا

 . رظن هيفو :لاق ؛عاص عم اهدري الف نبللا عم عاص نم لقأب اهارتشا نوكي

 . ييوغبلا ُهلاق اعْطَق ٌراَج وريغو توق ْنِم رمل ريغ ىلَع اًيَضاَرَت :ٌّعْرَف

 مو «يعفاشلا نع يلبنحلا ةم ربا هلشن امك ةا ةارصملا ددعتب عاصلا ددعتي : عرف

 . © ”انباحصأ مالك يف هر

 اهدري هنأ بهذمل او صنلاف اهبدق ابيع اهب َدَحَوَو ٍةاَّرَصْمْلا كاسمإب يضر 32

 شرألا نيعتي :ليقو يللا د ي

 اعطقو ربخلا قالطإل هِيَ نبل ٍةَرْثَكِب ْفَِمْحَي ال َعاّصلا نأ :حصألاو 2 ر

 اهيف نإف ؛ةفلاسلا | دواد يبأ ةياور يف كلذك وِدوُرُرِل هردقب ردم :يناثلاو «عارتلل

 رقبلاو لبإلا يأ يهو معنلاب صتخي ال اَهَراَيخ ّنَأَو احمق اهنبل يلثم وأ لغم در

 يل دواد وبأ هاور .[ احق اهيل يلف وأ لم اَهعَم ةر اَهدَر ناف مایا ةا ر

 ثيدحلاو (7445) ثيدحلا :اههركف ارم ىرتشا نم باب :عويبلا باتك ملا

 . ملعأ هللاو ؛ديقب رمتلا سيلو .فيعض هدانسإ

 در ٌنُهدَرَف احاو اقع يف رثكأ وأ ِنْيَئاَرْصُم ىزشا اذإ :ٌلْصَف :هللا همحر ةمادق نبا لاق

 يف مهضعب لاقو .كلام باحصأ ضسعبر يعفاشلا لاق اذهبو ؛اعاص ٍقاَرَصُم لك عم

 انإف اهلا ةاَرصُم امنع یرتشا نم ] :لاق 4 هللا ١ لوسر نأل ٌدحاو ٌعاص عيمجلا

 ٍنم ] هلوق مومع انلو [ رمت نِ عاص اَيْلَح يه احس انو اهكَسنَأ اهييضَر

 نع ل رع لع ا لو را لوانتي اذهو [ َْلْفَحُم ىَرتشا نم -و- ةاَرَصُم هاش

 نإف ثيدحلا امأ .بيعلا شراك ٍةدحاو ةقفص يف ناك | ذإ بحو نيتقفص يف ءيشلا

 باب :عويبلا باك :يسدقملا ةمادق نبال عملا نم ىهتتإ .ةدحاولا ىلإ دوعي ريمضلا

 < ج :ةاش مأ ةرقب مأ ةقان ىرتشملا ناك ءاوس ؛لاقو ؛ةلأسم :كلذ ريغو ةارصملا

 .؟ 7ص



 عئابْلا ناّمص نم هبْبق لبق عيبا باب عا باج 7"

 ةيلهألا رمحلا نم ىننألا يهو يأ نانلار ةَيِراَجْلاَو لوُكأَم لَك ُمُهَي ْلَب ءمدغلاو

 ام نأل ءمعنلاب صتخت :يناشلاو هةلَمحُم علا نم ةروكذملا دواد يبأ ةياور يف نأل

 ؛ناتالاو ةيراحلا عم يأ ءاي اَمُهَعَم دري الو هون ىلع الإ نبل دصقي ال اهادع

 دري هنأ ي أ جَو ٍةَيِراَجْلا يِفَو ؛ « سب :يناثلاو ءابلاغ هنع ضاتعي ال لوألا نأل

 اذإ امأ «ةميق اهنبلل نكي مل اذإ فالخلا لحمو :مامإلا لاق ,دوصقم اهنبل نأل «هلدب

 يأ يا دنع ٍلَسْرُمْلا اَحّرلاَو قالا ءاَم ُسْبَحَو هدب نم دب الف ةميق هل ناك

 نالا تبي «بوبحلا يأ ةُديِعْجَتَو ءرغشلا ٌديولستو هجولا ر ُريِمْحَتَو ةراحالاو

 ريصقتل ريصقتل تصألا يف بات البيع بوَ خط ال «سيلدنا منام ةيرصتلاىلع اسايق

 سيبلتلل معن :يناشلاو سيرغت ريبك هيف سيلف هنع لاؤسلاو ناحتمالا مدعب يرتشملا

 . سيلدتلاو

 عناَبْلا ناَمَّض نم هب هضْبق َلْبَق عيبَمْلا باب

 ضعب ىنفتساو ؛هيلع هتتطلس ءاقبل ِعْئاَبْلا ناَمَض ْنِم هيض َلْبَق ُعيِمْلا :باَب
 يرتشملا وبأ اهأطوف ةّمأ ىرتشا اذإ :ىلوألا «لئاسم ثالث كلذ نم انحخويش خويش

 اهنأل ءرهظي اميف يرتشملا نامض نم فلتت اهنإف «تتام مث اهلبحأو ضبقلا لبق

 دسحجوت مل نإو ضبقلا ريدقت كلذ ةرورض نمو «بألا كلم ىلإ اهاقتنا ردق قولعلاب

 لق .هسفن بتاكلا زجع مث ايش هبتاكم نم ديسلا ىرتشا اذإ :ةيناثلا ؛هتروص

 ثروملا تام مث ًانيع هثروم نم ثراولا ىرتشا اذإ :ةثلاثلا ؛ةعيبملا نيعلا ديسلا ضبق

 .ضبقلا لبق

 ذعت *نإف ؛عيبلاب قحتسم ضبق هنأل ملا طقس ُعْيَبْلا خّسفنا فلت ناف

 ع اب ولو شاشا لبق فرصتلا دقع يف اقرفت ول امك عيبلا خسفنا

 اذإف :(7) و (5) ةحسنلا يف (#)



 0714 علا ناص نم هبْبَق لبق عملا باب :ٍعِتْلا باق

 ىلع عئابلا نامض يف وهف هدي يف تامف عيبملا هنأب ملعي ملو ةضبقو ةّعيدو يرتشملل

 .رحبلا يف هلاق نيهحولا دحأ

 يكحلا ريغ ملو رّهظألا يف ف اربي مل نامّصلا نع يرَعْشُمْلا هاربا ولو

 يرَتْشُملا فآلتإَو «ببسلا دوحول اربي ءاربإ :يناثلاو بجي مل امع ٌءاربإ هنوكل

 هلتق اذإ ام كلذ نمىننتسيو ؛يبصاغلا دي يف ُبوصغملا فلتأ ول امك مع نإ ضن
 ولامو ؛ةضورلا دئاوز نم ؛حصألا ىلع ًاضبق نوكي ال هتإف ؛هيلع هلايصل يرتشملا

 زوجي ال هنأل ءًاضباق ناك ُهريغ هلتق نإف هتدرل هلتقف مامإلا وه يرتشملا ناكو دترا

 ًاصاصق يرتشملا هلتق ولو رظن مامإلا ريغ هلتق اذإ اميفو «يوغبلا هب ىتفأ هلت هل

 ءلهج نإو يأ الو .ةيوامسلا ةفآلاك نوكي نأ :بلطملا بحاص لاق امك ءرهظيف

 ميدقتب هماعط هنأب ًالهاج يأ ءًافّْيض بولا | ُهَماَعْط ِكِلاَمْلا لكأك :نالؤقف

 رهو اربي انلق نإو ءاضبق انه نكي مل هريرغتل أري ي ال بصاغلا انلق نإف «بصاغلا

 دحأ ميدقتب نكي مل نإو ًاضبق انه نوكيف فالتالا كلاملا ةرشابم لجأل حيحصلا

 ةفآب يأ ,هِفلتك ِعْئاَبْلا فدان نأ ْبَهْذَمْلاَو «ةيوامسلا ةفآلاك نوكي نأ دعبي الف

 ال :يناقلاو ءنمقلا طقس هفلتأ اذإف نمثلاب نومضم عيبملا نأل ؛خسفنيف ةيوامس

 خسفلا نيب يراشملا رّيختيف يبنحألا هبشأف ؛هريغ كلم ىلع ناج هنأل «خسفني

 اهححصو لوألاب عطقلا :ينافلا قيرطلاو .لدبلاب عئابلا ىلع عجريو يأ «ةزاحالاو

 . نيرثكألا نع بذهملا يف اهلقنو هيبنتلا بحاص

 .هتيانجك دادوسالا نع هزجعو ن ضايقالا عم عئابلا عيب ب ع رف

 ٌرّيختَي لب عيبا ماقم ةسيقلا ماقل خب ل يبجألا فألتإ نأ :ُدَهْظَأْلاَو

 تاوفل يبنجألا نالا مرعي خسف وأ يبن يبنجألا ٌمَرْعَيَو ري زيجي نأ نيب يرتشمل

 فالتإلا ناك اذإ اذه مث «ميلستلا رذعتل اشف تركي :يناثلاو ةدوصقملا نيعلا

 .ًاعطق ةيوامسلا ةفآلاك رهف هنم صتقاف هدبع فلتأ نأب تحب ناك نإف اودع
2 
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 :دقعلل ًانراقم ناك ول امك ِنَمَقلا لكِ ٌةَدخَ ةَيِضَرَف ٍضْيقْلا ( ق بعت بيعت ولو



Yoعلا نام نم ِهيعبق َلْبَق عيبملا باب: باک  

 .شزألا يبقبألا مرغ زاجأ نإ عاب ىلع ًنرسضم ركل اخاف يسأل وأ ؛ةهيدقلا بويعلاب درلا هببسب عمم لب هلعفب هلوصحل راح الق يرش هع وأو
 .يناحلا هنأل ت الا ا يف روكذملا ر ادل ا وهو يأ

 رک یم چ مر

 ال رايخلا توبث نأ :ملْغِإ ميرغتلا ل راّيخلا تورث ْبَهَدَمْلاَف ئالا بيع ولو

 لعفك امإو «ةفآلاك امإ «عئابلا لعف نأل «هريغو يعفارلا هب مزح دقو هيف فالح

 ال هنأ :بهذملاو ؛ميرغتلا يق فالخلا امنإو .ًاعطق رايخلل تبثم امهالكو «ينحألا

 ؛يبحالاك هلعج ىلع ءانب تبثي :يناشلاو «ةيوامسلا ةفآلاك هنأ ىلع ءانب تبغي

 يف هعقوأ دقو ؛بصهذملا ىلع ميرغتلا ال رايخلا تبث :لوقي نأ ريبعتلا ف باوصلاف

 , 0*2 حملا ةرابع رهاظ كلذ

 م4 هم

 عنملا :ليق مث لقا يهنلا ةحصل ءهِضْبق َلْبَق عملا عيب حصي الو : اصف

 . هطح اهيلعو فنصمل لا ىلع تيرق ةمخسن ىلع ةلباقم غلب :(7) ةمحسنلا شماه يف (8)
 اماَعط ٍلْحّرلا عيب نع ىه دي هللا َلوُسَر ّنأ) ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل @ (00)

 عيب يف ركذُي ام باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف يرابلا هاور .(هَيِْوَتْسَي ىتَح

 طبقلا لبق عيبملا عيب تالطب باب :حيحصلا يف ملسمو )+5١8(. ثيدحلا :ماعطلا

 (5١؟د/53) ثيدحلا

 يذلا اَّنأ) :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق :سوواط لاق ؛يراحبلا دنع ظفل فو ©

 ْبَسْحَأ الو :سابع نبا لاق .َضبْقُي ىح عاب نأ ماعلا اره 4 بلا نع یھت

 .(55١5)ثيدحلا :ع ويبلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(ُهلْثِم الإ ! ءيش لک

 )1١55(, ثيدحلا :حيحصلا يث يراخبلا هاور .(َُضِْقُيَْح) سابع نبال ظفل ينو ©

 )٠١۲١/۳۰(. ثيدحلا أ :حيحصلا يف ملسمو

 هي الف ًاماَعَط عاب نس ] :َلاَق د يلا نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ظفل فو ©

 :حيحصلا يف ملسمو .(2177) ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ُهَضِبْفَي ىح

 0 .(051/ ر ثيدحلا

 هيب الف اماَعَط ىَرتْشا نم ] :َلاَف لي هللا َلوُسَر أ أ ؛ه ةريره يبأ نع ظفل فو ©

 . (1578/79) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور .[ هلاک ىَبَح



 1۹ عئاَبْلا ناص نم ِهِضْنق لبق عيبْمْلا باب :عَّلا باك

 اعارم ءوریغک عِئاَبِل ُهَعَِ هع ب نأ حَصألاَو «نينامضلا يلاوتب ليقو «كلملا فعضب للعم

 ريغب هعاب اذإ اميف فالخلا لحمو «ينافلا ىلع ءانب زوجي :يناثلاو ءلوألا ىنعملل

 هلاق عيبلا ظفلب ةلاقإ وهف الإو «ةفص توافت وأ ناصقن وأ ةدايزب وأ نمثلا سنج

 حصي :يناشلاو «لوألا ىنعملاىلع ُءانب < ياك ةبهلاَو َنْهّرلاَو ةراجإلا ّنأَو «يلونملا

 قح عيابلل ناك ولو «حصيف عيبلا فالخب يأ ,هفالخب قاتطإلا ناو «يناثلا ىلع ءانب

 . عيبلاك كلم ةلازإ هنأل ؛حصي ال :يناثلاو .سبحلا قح فعضو ؛هتوقل سبحلا

 .ةباتكلا ال قتعلاك فقولاو داليتسالاو جيورتلا :ٌّعْرف

 تت هلو يمنا مرسعل يصب لبق عيا خيب الف ييملاك نعمل معلا
 ؛هكاكفنا َدْعَب ٍنوُهَرَمَ ؛ضاَرقَو ؛كرتشمو ؛ةعيِدوك تنام ورع د د يف هلام

 كلملا مامتل «موسب ةوخأمو ةيراَع اَذَكَو فِدْشُر َدْعَب لَو دي يف قابو ؛ثوُرْوَمَو
 ناب ةعيب كلم ال ْتْرَرُمْلا ناك اذإ ام ثوروملا نم ىنثتسيو ؛ميلستلا ىلع ةردقلاو

 بوث ْغّبَصِل اغابص رحأتسا اذإ ام ةنامألا نمو «هضبقي نأ َلْبَق تام وأ هارتشا

 هب قحتلست ام لمعل هسبح هل نأل «هغبص لبق هعيب كلاملل سيلف .هيلإ هملسو

 يوغبلا هلاق .الف آلإو ةرحألا رفو نإ هدادرتسا لبق هعيب هلف هغبص اذإو ؛ةرحألا
 .ٌرثأ ةراصقلا :انلقو .رصق اذإ الإ غبصلاك ةراصقلاو :الاق ؛يعفارلاو

 ملام عيب نع يهنلا مرمعل ُهنَع ضايِتغالا الو هيف ِمِلْسُمْلا عيب حصي الر
 :رمعنبا ثيدحل ةمذلا ف يذلا يأ نما نع لاَدبتْمالا ر ُراَوَج ٌديِدَجْلاَو ءضبقي

 ؛مِماَرَدلا اَهَناَكَم ٌدْحآَو ريالا - ةدحوما ءابلاب وهو - ِعْيِقَبْلاب لبإلا ٌمِيبَأ تنك :

 :َلاَقَف كلذ رع ُهتلأَسف دلي هللا لرسَر اف ین الا هناك داو مارل عيار

 :ميدقلاو هریغو نابح نبا هححص [ َءيَش امكن سَو اًمتقرفت اذ ساب ال

 آو راما حاف ؛عينلاب لبإلا ع نأ تنك :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ©

 َلحدَي نأ دنر رو ا للا دو اف رو او مالا أ ؛َمِهاَرَد

 َمِهاَرُدلا ذح آر ريانا عاق ؛ قبلا عيب ينإ اهلا َلوُسَر اَي : 0

>> 



 عئابلا نامَص نم ِهِضْبَق لب عملا باب :ْيَبْلا باك 1۷

 .ضبقي مل ام عيب نع يهنلا قالطال ؛عنلا

 اناكوأ ادقن نكي مل نإف ِ؛ُهُلباَقُي اَم ُنّمكُملاَو ؛دقنلا نما نأ حصألا :عرَف

 يف لَدَبْلا ضف طرتشا ريناد نَع َمِهاَرَدَك ارا لع يف اقفاوُم لدا نإ

 فرصلا نأل ِدَقَعْلا يف نييعَلا طرشي ال هنأ .حصألاَو ءابرلا نم ارذح ءِسِلْجَمْلا

 يف ُّضْنَقْلا اذكَو ؛نيدلاب نيدلا عيب نع ج رحيل طرتشي :يناثلاو ءزئاج ةمذلا ىلع

 ًاضيأ طرشي ال يأ َمِهاَرَذ ْنَع ِبْرَتَك ِةَلهْلا يف قفار ال اَم َلَدْبَْسا نإ سِلْجحَمْلا

 ؛طرشي :يناشلاو «بوثلا ضبق طرتشي ال ةمذلا يف مهاردب عابر امك سأل ل

 .ملَسلا لام سأرك رخآلا ضبق طرتشيف نيد نيضوعلا دحأ نأل

 يو سلمنا يف نييعتلا طرتشا ؛ةمذلا يف فصو لب «ضوعلا نيعي مل ول :ٌعْرف
 .ناهجولا ضبقلا طارتشا

 ماه

 ناك نإ يأ يِفّلتُمْلا ةَميِقَو ءضرقلا نيد نع يأ ءِضْرَقْلا نع َلَدْبتْسا ولو

 ِهِضْبَق طاَرََشا يفر ضیا كلذكف لثملا هيف بجو نإف ؛هرارقتسال ءَزاَج ءًاموقتم

 يف يتأي اذكو ؛ًاقفاومو ابرلا ةلع يف ًافلاخم هنوك نم يأ قبس اَم سِلْجَمْلا يف

 .قبس ام هنييعت طارتشا

 ُهَل ةئاَمب دير دبع يرتشي ناب ءرهظألا يف ٌلِطاَب هيلع نَم ريغ نْيدلا عير

 هيلع نمم هعيبك ةرارقتسال زوج :يناثلار ؛هميلست ىلع ردقي ال هنأل قرْمَع ىلع

 ريب اَهَدْحأَت نأ ساب ال ] : هللا ٌلوُسَر لاف یال ُدْحآَو ٍمِهارَتلاب أر

 .[ةيش امك ارفع مل ام اهي
 نسثلا نع ضرعلا ذأ باب :عويبلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ©

 بهذلا ءاضتقا يف باب :دواد يبأ ننس يق هلصأو )١١875(2 ثيدحلا :فوصوملا

 . (١؟1457) ثيدحلا :عماجلا يف يذمرتلاو .8ه54) ثيدحلا :قرولا نم

 . (4835) كيدحلا :عويبلا باتك ؛:ناسحإلا يف نابح نبا هاور (©



 ۱۸¥ عئاَبْلا نامض نم ِهِضْنَق لبق عيبا باب :عْيبْلا باك

 ورمعو ديزل تاك َولَو هدئاوز نم ةضورلا 2 هةححصو مدقت امك لادبتسالا وهو

 ىلاكلا عيب نع يدلل عطف َلَطَب هديب هيد ًارْمَع بَ عاف صْخَش ىلع ناد
 e Moe .ا( و, (0) هک هم 1

 طْرشب فّرصتلا َّنِم ُةنيكطتو هل هکر ت يأ يرتب يلع راقعلا صقر

 لاو يي لو اکا ب اار ضنا ل ةلطأ عرشلا نأل ئالا ددين ني ضار

 ع امهروضح طاش ل هنأ سالب اقر يأ عيش "نااار لا

 ءارس يأ حلا يف ِهْيلإ ّيِضْمْلا هيف نك نم يضم را «ةقشملا نم هيف ال

 َريَغاَف نامرلا يف ةقشم الو ةقشملل روضحلا انطقسأ انأل ؛ال مأ يرشملا دي يف ناك
 روضحلا مدع دنع هطازشال ىنعم ال هنأل ؛ربتعي ال :يناثلاو

 نابكَرلا َنِم ماعلا يرت ري انک) :رمع نبأ ثيدحل ُهليوْحَت لوقنمْلا ُضْبقَو
 امو و 005 رر ر 5 #

 فالتاو :تلق ٩ یاکم ني هلن ین هي ذأ لَ هللا ُلوُسَر اناًهنف افارج

 ئلاَكلا عي ْنَع ىَهَن عي هللا َلوُسَر د ؛امهنع هللا يضر َرَمُع نبا ثيدحلا @ (55)
 )1١7/55417( ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(ىلاكلاب

 دارم مو ماسم طرشلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «(۲۱ )٤۳ ٤/۲۳ ثیدحلاو

 لاق ؛صيخلتلا يف يهذلا هقفأوو .رانيد نب هلل ادبع نع ةبقع نب ىسوم نع ليقو

 .ملسم طرش ىلع
 نأ هنم انظ .كردتسملا | يف مكاحلا وإ ور ن :(١؟١5) ثيدحلا :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق ©

 لاقو .هرفعض يِذّبَرلا ةديبع نب ئسوم وه امنإو ةبقع نبا وه هدنس يل يذلا ىسوم
 رنسسلا :رظنيو .يقهيبلا كلذ يف ئفش دقو ةجحب سيل ثيدحلا ريثك ةقث :دعس نبا

 :نيدلاب نيدلا عيب نع يهنلا يف ءاجج ام باب :عوييبلا باتك :يقهيبلل ىريكلا

 . ۰1۷۹و ۱۰1۷۸4 و ا اولالر ادب ثيدحلا

 )٣٤ ثيدحلا :ضبقلا لبق عيبلا عيب نالطب باب :حيحصلا يف ملسم دنع ظفللا اذه (50)

 :ظافلأب حيحصلا يف يراحبلا هاورو .(5١؟اوا١ 555 ٣و
 ق 0

 32 تْيَح ٌةولَقنَي ىتَح ورشا ْثْيَح هوي ذأ يعي ْنَم ْمِهِبَلَع تعبر ©



 عئاَبْلا نامت نم يصب لق عملا باب :عيْبْلا باك 914

 هضبقف ديلاب لوانتي ًافيفح عيبمل ناک اذإ اذكو .مدقت امك ؛ضبق يرتشملا
 لوانتلاب

 ربح ىلإ ةلقن ىفك عيابلاب صحي آل عصر علا یرج إف هلع ديلا ءاوتحار
 راد يف ىرج انإو ءبرصأ ناكل عيبملاب هلدبأ ول عيبلا هلوقو ؛ليوحتلا دوجول

 هنامض يف لحدي :ُمَعَن ر م كو الع نال ب ذأ كل فكي مک عاب

 ةع ًارْيِعُم كوكي عم لقنلاو ضبقلا يف ي أ ِعِئاَبْلا نذإب الإ الإ یاليتسالا دوجول

 .هريغ نم راعتسا ول امك اهيلإ لقتلا يف نذأ يلا يإ

 وأ دقعلا ءادحبا يف يأ ءالَجَرُم ملا ناك نإ عيبَمْلا ضْبق يرتتُملل :ٌعْرَف
 2 ت

 ّلَح نإف اهسفن : تماس اذإ جورلا نذإ ريب قادصلا شيق ق ةأرملل امك هيلإ همس

 هيلعو «عئابلا نذإ نم دب ال لب يأ هب ُلِقَتْسَيالَف الو .«* ”سبح الف ميلستلا لبق

 .نمثلا ءافيتسال سبحلا قحتسي عئابلا نأل .درلا

 طرتشا ؛انْرَو ْوَأ اليك ٍةَطنِحَو ؛اعرذ ٍضْرَأَو بوك ًاريِدقَت ُءيشلا م يب ْوَلَو

 اليك عيبي ن نأب يأ لیک أ «اعرذ عيب نإ يأ ُهُعْرَذ لقنلا ّعَم

 . 5١759( ثيدحلا :قارسألا يف ركذ ام باب

 َنوِبرصُي - ماعطلا ينعي - ًافارح نوعا دي هلا لوُسَر ِدْهَع يف َسانلا ت دار دمْلِ) ©

 :ًاماعط ىرتشا اذإ ىأر نم باب :(ُمهِلاَحِر ىلإ ورم ی مهِاكم يف وُ ذأ

 .(۲۱۳۷) ثيدحلا

ak 

 :يقلتلا ىهتنم باب :(ُةرلَقنَي تح ٍهِناَكَم يف ُهوُعَي نأ ليو هللا لوسَر ْمُهاهَن) ©

 . 0575137 ثيدحلا

 :يهر !نعملا ىلع ةرابع تديز (۳) ةحسنلا ف (©)
 ءةمئألا رثكأو ةمتتلا بحاصو يرغبلا ىرح كلذ ىلعو دماح وبأ خيشلا هلاق ام وهو

 ف هركذ سبح | ردق يف انه مجرت امو «يعفارلا هلاق قادصلا يف ُسْبَحْلا اه نأ هجو هيفو

 ودبي ام ىلعو .ىهنت :نإ .باوصلا وهو زاوحلا ححصو ريغصلا حرشلا يف امهفلاخو ِرّرَحُْمْلا

 نم يه امر وأ «ةينايبو ةيحيضوت اهنأل .ةخسنلا | ىلع تلعدأ شمام لا يف ةرابع اهنأ يل

 ىلإ جالا ةَدْمُعِ) طوطخم ريبكلا حرشلاو . ملعأ هللاو < نقلملا نبال ريبكلا حرشلا

 .(جاّهنمْلا حرش



 و" عئاَبْلا ناَمَص نِم ضف َلْبَق عملا با :عَْبْلا باك

 اماَعَط عاتب نم ] :5 هلوق وهو ليكملا يف صنلا دورول دودعملا يف هذع اذكو انزو

 فنصملا لثم مث هيلع سايقلاب يقابلاو .©”هلسم هاور [ ُهَلانْكَي ىَنَح عبي الف

 لاشمو «عُصآ ٌةَرْشَع اًهْنَأ ىَلَع وأ مهرب عاص لك اًهَكَتعب :ُهَلاَعِم ,لاقف ةلياكملل

 هيَلَع ورغلو دير ىلع ردم هُم ٌاَفَط ثم رک يأ هل ناک زو يفت ال يقابل

 يأ «لاق ولف «هضابقا لبق هضبق نركيلو «وٍرْطَعْل ليكي مث هيسقنإ لتحلق هلم

 َلَعْفَف كفل ِهْيَلَع يلام دير ْنِم ءورمع اي يأ :نضبفإ كب رهو ماعطلا هل يذل

 هسفن نم ًاضباق ريصي هنإف ؛ضبقملاو ضباقلا داحتال ًاعطق ورمعل يأ ساف ٌضْبَمْلاَ

 .©؟اديز ىلإ ةبسنلاب هتحص حصألاو ؛هسفنل
 نّمشلا يف يِرَعْشُمْلا َلاَقَر .هنمت ضيفا تَح ٌعيِبمْلا ُمَلَسأ ا :ْعِئاَبْلا لاق :عَرف

 «نیعلاب هقح قلعتل يرتشملا :لوق يِفَو ةمذلاب هقح قلعتل عبا َربْجَ فلم

 ناّرَبْجُي :لْوَق يِفَو ارس امهنأل «هبحاص َربْجُأ ملس نمف َاَبجِإ ال :لؤق يفر

 وأ ؛ هيلإ هيلع ام راضحإب امهنم دحاو لك مكاحلا رمأيف امهيلع بحاو ميلستلا نأل

 ءأدب امهيأب هرضي ال ؛يرتشملا ىلإ عيبملاو عئابلا ىلإ نمثلا ملس املس اذإف «لدع ىلإ

 هل ار ءِرَّهَظَألا يف ف اًربْجَأَو نألرألا ا نآلْوَفْلا طَقَس ًايعُم نما ناك نإف :تلَق

 عئابلا ربحا ًالجؤم ناك نإف ءًالاح نمثلا ناك اذإ هلك اذهو «نيبناجلا ءاوتسال ملغ

 ا :ضبقلا لبق عيبملا عيب نالطب باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور )٦١(

 هكر/علو 1١(.

 ماَعْطلا عيب نع ل هللا ُلوُسَر ىّهن) :لاق ؛امهنع هللا يضر هل ادبع نب رباج ثيدحل )٩۲(
 :ننسلا يف هجام نبا هاور .(يِوَتْشُمْلا ٌّعاَصَو عِئاَْلا عاص .ناَعاّصلا هيف يري ىتح
 ربأ «ىليل يبأ نب نمح ر لادبع نب دمحم هدانسإ يفو .(۲۲۲۸) ثيدحلا :تاراجتلا باتك

 ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو .ظفحلا ءيس قودص «هيقفلا ! يراصتألا نم رلادبع

 4 ج :دئاوزلا مجم ينو .مدقت دقو ملاكي ىح ماعلا عيب نع ْيِهنل) ملسم دنع

 ىح ماَعْطلا عيت ْنَع ىّ ُهنأ) يي ينلا نع ةريره يبأ نعو :يمثيها لاق :44- ۹۸ص
 نب ملسم هيفو رازبل ١ هاور (ٌتاّصَقنلا هيلع ةدايرلا هِحِلَسِل نوكيَك ناَعاّصلا هيف يرجي

 . ىهتنإ .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو همجرت نم دحأ مل و يمرحلا ملسم يبأ



A ةَحْباَرْمْلاَو كارطإلاو ةا بات : بلا باك 

 َمْلَس اَذِإَو ءيرتشملا رابجإوأ امهرابحا الإ يتأيال ليكولاوأ يلولا عيب يفوءأعطق

 نمنثلا ناك اذإ اميف مالكلا نأل ؛هعون يأ نمل ٌرَصَح انإ يِرَمْشُمْلا َربْج جا عال

 نَِف ءارضاح نكي مل نإو يأ الو هتم عئام الو بجاو ميلستلا نأل «ةمذلا ف

 ایج هيلع مكاحلا رجحبف هباب يف يتأيس ال سلب خللا عنك ريمغُم ناك

 الفل َمَلَسُي ىح ِهِلاَوْمَأ يف ِهْيَلَع رجح ةي ٍةفاَسَمِب وَ مدلل هلام رسوم وأ

 ل و هك ياش هاور بيرغ رجح اذهو «عئابلا قح لطبي ام اهيف فرصتي

 هل نأ حّصألاَو ىب هررضتل «وِراضْحِإ ىلإ َربَصلا عنا فْلَكُي ْمَل ِرْصَقْلا ٍةفاَسَمِب

 نم هقح يدؤيو عابي :يناثلاو «هب يرتشملا سالفإك نمشلا ليصحت رذعتل َحْسَمْلا

 امك لاملا تيوفت لامتحال ءانركذ امك ٌرْجَحْلاَف َرْبَص نإ «نويدلا ا رئاسك هنمث

 | همك ضيق ىح دعي سبح علو .هاسدت

 | ِدّرَجُم يف اَعَرانتَو هتوف فخ ْمَل اذإ لا اًوَقألا

 اذكهو :يعفارلا لاق ءرهاظ ررض هيف كلذ وحن وأ لالا كيلمت وأ بره اب تاوفلا

 ًاضيأ يزتشملا يف مكحلا

 . امنا فالج الب ُهَنْوَف فاع

 فوح دنع رابحإلا نأل عاد دال

 هم ٍةَحَباَرُمْلاَو كارشإلاو ةلوتلا با

 اكبر هم يأ هكارشإ ُرَدْضَم :كارشإلاو ةو ىو ردم ةر
 .اهن مجرتي ملو ًاضيأ طاح بابلا يف ركذو هدايا وهو حئبرلا نم: :ةَحِبَرُمْلاَو

 امي :لاق ءاوس يأ َكْفَعلا اذه كلر :نمشلاِب ٍمِلاَعِل لاق مث ايش ىَرتشِإ

 ًاسنج يأ «نّمشلا لم هَر «تيلوت وأ تلبق :لاق نأب يأ أ ,لبقف «تکس مأ هتيرتشا

 ضبقلا لبق حصي الف يأ هِطْرَش يف ٌعْنَب دقعلا اذه يأ َوُهَو قفصو ًاردقو

 ي هياط ب ع قدا حبل اح نال ايل طوخ هن هي و

 ظفل نأل ءِنَمْعلا رك ىلإ جاب ال نل ءديدج كلم هنأل دئاوزلا ُهَلسُي ىتح

 ٍنَع ّطَحْنإ «ةيلوتلا دعب يأ نَا ضب يَلَوُمْلا نع طخ ؤو هب ثُم ةيلوتلا



 v1 ٍةحَباَرُمْلاَو كارشإلاو ةلرلا باب :عَِبْلا باك

 .لوألا نمثلا ىلع ٌليزنتلا ُهيدئافو ةتصاختف اديدجا اعيب ناك نإو هنأل ءىَلَوُمْلا

 الف مهبأ نإف يأ ضع نيب نإ هلك يف ة ةيلوعلاَك هبطت يف كلارشإلاو

 :ليقر ءورمعو ديزل ءيشب رقأ ول امك ةَفّصاَنُم ن اكو حص َقَلْطَأ ولف «ةلاهجلل

 ."ةلاهجلل أل

 يأ :تيَرتْشا امي كعب :لوقتي مث ةئامب هيرشي نأب ؛ِةَحْئاَرُملا ْعِبَب حصير

 حر وأ ,©9ةرضع لک يف مهرد حبر اذكو يأ قرع ٌلُكِل مزو حر دنع

 (ةد)و ةرشعو ةغم كتعب :لاق ول امك هب عيبلا زاجف مولعم نم هنأل فدا ْذد)

 .امهيف ةحوتفم لادلاو رشع دحأ مةَدزايؤو ةرشع ةيسرافلاب

 امن هنوك نم قبس امل «هَدْزاَي هد) ّطَحَو تْيَرَتُط ثا اًمب تعبك ؛ةَطاَحُمْلاَو

 مرح رشع دحأ نم ةحارملا يل حبرلا نأل جاو رع دَحَأ لک نم طَحْبَو ءامرلعم

 ةحارملا يف انركذ امك .ةرشع لک ني :لیقو ءاضبأ ةّطاحملا يف حلا كلذك نكيلف

 ,نّمشلا ىو هيف ْلخْدَي ْمَل تير رشا اب تغب :َلاَق اَذِإَو دحاو ٍةرشع لك ىلع
 .كلذب لإ عي مل دقعلاو ؛دقعلا وه ءارشلا نأل ؛دقعلا | هيلع رقتسا يذلا وهو يأ

 ناك اذإ يأ «لالَدلاَو لاّبكلا ةَرْجَأ هبَمَن عم لد َّيَلَع َماَق اًمب :َلاَق ولو

 ءرامصَقْلاَو ؛سراَحْلاَو هب ةعلسلا ىرتشاو هيلع ىدانو اضرع وأ اليكم نمشلا

 ةعيبر نع :(١؟175) ثيدحلا :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق ؛كارشإللاو ةيلوتلا عيب يف لصألا 37

 هللا لوسر ىلإ هنأك هعفري ثيدح يف :بیسملا نب ديعس لاق :لاق نمحرلادبع يبأ نب

 نأ لق ماعَّطلا يف كرا : أ الو يفوت ذأ يق ماعطلا يف ةا أب الإ دي

 .ثاقإ مهلك اجرو كلذك هليسارم يف دواد وبأ هاور .(يِفْرَتْسَي

 س یخی ت رم :ٌلوُنَيق ملا يرتشي ناكر ؛ه نافع ن نافع نع رثألل © (14)

 ةحارملا باب :ىريكلا نتسل ١ يي يقهيبلا ها ور .(اراتيد يِدَي يف مضي ْنَم

(E) 

  9سف ٌمِهاَرَذ ةسْمحب تيوتا : :َلاَف هَل دلع راز زا ْنَعلاق) ها يلع نع رئال

 رثألا :ىربكل أ ننسلا يف يقهيبلا ه اور . اإ عب امَهرد هيف يير ٠35519 1}



 ٍةَحْباَرُمْلاَو كارشإلاو ةَيلوتلا باب علا بات 8

 نييطتك يأ ,حاَبريْسإلِ ٍةَداَرُمْلا نَوُمْلا ٌرئاَسَو ؛غْبصملا َةَمِيِقَو ؛غاكملاو ؛ءاَفرلاَ

 حايرتسالا نود لاملا ءافيتسا اهب دصقي ىلا نوا امأ ؛نكسلاو ناكملا ةرحأو رادلا

 حما ىلع لدي الف ةيادلا فلعو هتوسك و دعلا ةففنكا

 ترج أ لخذت مَ مخش هب َعّوطت وأ ؛لَمَح وأ ؛لاك وا أ ؛هيسفنب رق وو

 اَمُهُدَحَأ ُهَلِهَج ولف هب َماَق ام وأ نمت اَملْعَيلَو ؛ هيلع موقتي الف هل ةرجأ ال هلمع نأل

 يبم يناثلا نمثل مثلا نأل حصي : يناثلاو «ةحبار ملا ريغك نمثلا ةلاهجل « «حيحُصلا ىلع لطب

 قدمو ناف الإو ؛حص سلجلا ي اتل نإ :تل ااثلاو ةلهس هتفرعمو لوألا ىلع

 يضل ءارشلاو مرت هبف دمتي يدشلا نأ لاَ رسل شق يف علال

 ءارشلاو نيغلابو لحألاب رابخإلا اضيأ بجو تلق ل ثداَحْلا بْيَعْلا ناو

 اضيأ رابخإلا بجيو ءالطامم ناك و عئابلا ىلع نيدب هارتشا اذإ اذكو لفطلا هنبا نم

 نا الفم ةرشع لكل مهرد ج حبرب هعابو يأ ا لق لق رس اک

 عيبملا ذخأيو يأ ءاَهَحْبِرَو ةَداَيَرلا ١ طُحَي هنأ :رهظألاف .ةنيبب وأ هرارقإب يأ أ نيعنستب

 امك هنع ةدايزلا طحيف ؛لوألا نمش لا رابتعاب كيلمت هنأل ؛نوعستو ةعست وهو يقابلا

 هب دقعو امولعم ان ىمسي هنأل عیش طحي ال هنأ :يناثلاو عةعفشلا يف

 يناشلاو «لقألاب ىضري نأ ىلوأف ,رثكألاب يضر هنأل ءيرتشملل رايح ال ُهنأَو

 ءةيصو ذافنإ وأ مسق راربإل غلبملا كلذب ءارشلا يف ضرغ هل نوكي دق هنأل «تبثي

 هنأل ؛رايخ الو ءاعطق دئازلاب ٌعيبلا مص ءلقأب َناَبَو ةحبارم الب هنم ی ؟رتشأ اذإ امأ

 .يضاقلا هلاق ؛هلوق دمتعا ثيح هقح عيض

 رذعتل حَصألا يف ميلا حصي ْمَل يِرَتْشُملا ُهَقَدَصَو ةرشَعَو ةنام هنأ معز ولو

 :تلق .شرالا ليلدب درهعم وهف ناصقنلا امأو ةدايزلا لمي آل َدَْقَعْل ناف ؛هئاضما

 إو ءرايخلا 0 ا



 vrs راّمقلاَو لوصألا با ميلا باك

 هيلع نيميلا ضرع دنع رقي اعر هنأل صأا يف كلذ فرغ ال هنأ يرتتُملا

 يتديرج تعجار :ًالثم لاق نأب يأ نسيب نإَو تيب عمست ال امك ءال :يناثلاو

 مهنمو ا ارقدص َّنَظ كرحي كلذ نأل فيلا ُهَلُق هريغىلإ عاتم نمث نم تطلغف

 جنيب ٌعامسم حصألاَو «هريغو مامإلا هلاق امك رهشأ وهو قباسلا فالنملا درط نم

 ةعفرلا نبا لاق ءا هييذكتل ال :يناثلاو ءرذعلا امهنيب عماحلاو فيلحتلا ىلع ًاسايق

 . صوصتملا روهشملا ره اذهو :بلطملا يف
1 
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 او لوص ملا باب

 رجلا لوصألاب ُدارملاو راَمشلاو لوصألا عيب باب يأ :راَمعلاَو لوألا با

 رم عمج ٌراَمتلاَو ضرألاو

 ٌءاَنب اَهيِفَو ءةّصرعلا اذكو يأ ءةعقبلا وأ ةَحاّسلا وأ ضْرَألا ه هده كتب :َلاَق

 «هفعضل ءنْهّرلا نود «هتوقل 57 يف خذي هنأ بَحَذَمْلاَ «بطر يأ ٌّرَجْشَو

 يف حضوأ رهو «ضرألاىمسم نع امهجورخل ءامهيف لوحدلا مدعب عطقلا :يناثلاو
 اذإ هلك اذه «ماودلل امهنأ لوحدلا هجو ؛نالوق :ثلاثلاو «يعفارلا لاق امك ىنعملا

 َفْلَحُف ؛قوُسلا يف وُو ةَعْلرس ما الجر در ؛كف ىفرأ يبأ نب هلل ادبع ثيدحل @ (55)

 إو تلق «نييِيشلا نم الحر اهن عقل طنب ل ام اهب يطأ دق لاب
 .([ ۷۷ / نارمع لآ ) ممل قال ال كيلوا اليل سن ْمِهِتاَميأَو هللا دهعب نورس
 . (؟84١5) ثيدحلا :عيبلا ف فلحلا نم هركي ام باب :حيحصلا يث يراحبلا هاور

 قاَوسألا نم يرتشن دي هللا لوُسَر ٍدْهَع يف انك ؛لاق َةَرَرَع يبأ نب سبق ثيدحلو @
 :لاقف ؛ةنب ْنَسْحَأ وُه ملماب اناًمَسف 4 هللا لوسَر ىَتأف ؛ةَريساَمسلا انس اًنسْفنَأ يِمَسَنَو

 ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ُرُهْللاَو ْبِذَكْلا ُهْرُصْحَي عيل نَه نإ راحل رشم اي ]
 )° )٤۹ ٥ ثيدحلا :ىربكلا

 .[ةقدّتملاب ُهرْبوُسَم فلكل اَهُطِلاَحُي هذه مقر نإ رنا رم اي ] :ظفل نو ©
 ).١١55(. ثيدحلا :نئسلا يف يقهيبلا هاور



 راَمَكلاَو لوطألا با :مْيَل بانک ؟؟

 ين اهترمحي :لاق نإ اذكو ءالحد اهيف ام وأ اهيف الحدي مل امهنود :لاق نإف ؛قلطأ

 . ءاقبلل دارت ال اهنأل «لحدت ال اهنأ رهظيف ٌةسباي راجشألا تناك اذإ امأ «حصألا

 .ةبهاك ُفقولاو نمُرلاك ٌرارقإلاو عييلاك ةبملا :ٌعْرَ
 رهو ؛قرف ةانثملا ءاتلا مث فاقلاب يأ تقلا نیتنسیقبت 8 7 يتلا لعل لوُصأَو

 يف يأ ُلَخْدَي الو «قرطلا اهيف ىرحجتف اهئاقبل رجشلاك وبدلا طرا

 رزجلاك يأ «عوُررلا ٍرِئاَسَو ٍِريِعَشَو ؛ةطنجك ةف د ذحخؤُي ام «ضرألا عيب قلطم
 .ءاقيلل داري ال رهاط ءامن هنأل ءاهقرتحب لاق وأ قلطأ ءاوس لجفلاو

 يِبَهْذَمْلا ىلع ةدحاو ةعفد دخوي عرزب يأ ةَعوُرْرَمْلا ضزألا عيب حصو
 عيب يف نيلرقلاىلع اهجيرخت يناثلا طار ؛عايل ةعأب ةنوحشم أراد عا رل امك

 دعب ةرم دصحي ام امأ ءةلئاح رحأتسملا دي نأب باحصألا َقَّرفو ؛ةرحأتسملا را

 ايلا يرتْشُمْللَو «يرتشملا ىلإ لقتنا عرزلا نأل ؛يلوتملا هلاق «امزج حصيف ىرخأ

 هل هكرت نإف «عافتنالا رخأتل عيبلاىلع ةمدقتم اه هتيؤر تناك نأب يأ هلِهَج نإ

 ضزألا لوخُد َعْرّرلا عمي الو ءريسي نمز ف ضرألا غرف ول اذكو «هرايخ طقس

 يف ميلستلا وحول «ٌمّصألا يف ٌةَيِلْحَنلا تلصَح اذإ ُهئاَمَصَو يرتشمْلا دي
 ىلع ردقي ال هنأل ؛هنامضو هدي يف لحدت ال اهنأل ءال :يناثلاو «ةعيبملا يهو ةبقرلا

 مودي هعرز ناك نإف ؛مدقت اميف يأ عْررلاَك عن يأ ُدَبْلاَو «لاحلا يف عافتنالا
 ذخؤي ناك نإو ءراجشألاك ضرألا عیب تحت لوخدلا ف همكحف ليخنلا ىونك

 كي مل نإ هلهج دنع يرشما ري رّيختيو ِفاَّصَحْلا ناو ا ىلإ ىقبيو ءالف ةدحاو ةعفد
 يأ عَّْولا ءا قب َهَدُم يرسم ةَرجَأ ال تأ :حصألاو رم امك غرفي مل وأ عئابلا

 يرشلا قحتسي ال ةعتمألاب ةنوحشم أراد عاب ول امك«هدعب الو «ضبقلا لبق ال

 سبايلا وأ ضرألا تان وشو ؛ ؛ةدئاملا ثاركب فرعي ثلا نم عون هاو ف هلا (#)

 .ملاهبلل ضلع مدخختسيو «هنم

 .يركملا :رحاتسلا لدب (”) ةحسن يف (#)



vr و 
aيرتشملا ناك اذإ ام فالحلا لحمو «ةعفنملا لجأل هل  

 «قاقحتسالاب هملعل مامإلا هلا U هرج EEE زا ر ا

 نإف ؛قلطأ وأ ؛هطرش اذإ هلحمو «عرزلا ءاقبال عئابلا قاقحتسا مهفي فنصملا مالكو

 ددر افرا ترسو نف طفلا ف

 اناك ناب « عْيبْلاِ ءامهنم لك يأ رف ال عزز وأ رب عم اصْزأ ع عاب ولو

 هرذعتل طسقلاب ةقفصلا قيرفت يف ةزاحالا نأىلع ءانب «عيمجْل 000 1

 ال رذب يف اذه مث «نمشلا عيمجي ةزاجالا نأ ىلع ءانب ألق ضْرَألا ءانه

 عيبلا حصيف لخنلاك تابنلا مئاد رذب وهو لخدي ناك نإف ؛ضرألا عيب يف لدي

 .يلوتملا هلاق ديكو ت رذبل اركذ نوكيو ضرألا يفو هيف

 «نداعملاك .اهئازجأ نم اهنأل ءاًهيف َةَقوُلْخَمْلا ٌةَراَجِحْلا ضرألا عيب يف ُلَخْدَيَو

 (مِلَع نإ يرتشملإ رايخ الو ءزونكلاك« ةنوفْدَمْلا نود ءاهيف يلا لحدت اذك

 فالخب هكلمل اعيرفت هيلع هرابجإ يرشمللو يأ لَا عِئاَبْلاٌمَرَْيَو :بويعلا رئاسك

 نِإَو ءاهكرت الر يأ ءاَهْعلَق رضي ملو َلِهَج نإ اَذَكَو ؛هرظعتي ًادمأ هل نإف عرزلا

 غيرفت ؛لقنلا عنا مِل ءدقعلا ىضمأ يأ َراَجَأ نإ نرالا فد اجلا ف هلع

 ةد اجمل | قوف علقلاب لازملا بارلا ديعي نأب يأ ا هكلم

 8 نإ ْبجت :اًهُحّصَأ :ةجْوأ لقا َةَدُم ٍلغمْلا | ٍةَرْجَأ ٍبوُجو يِفَو «بلطل هلاق

oyتدع تاتو نقل فدعا  

 .ةلباقع :ثلاقلاو ءاقلطم

 فامسم يف افوحدل ُناَطِِحْلاَو ؛ٌرَجّشلاَو ؛ُضْرَألا | ناتا ١ عيت يف ُلَحدَيَو

 قرطلا ىلإ ةراشإ ره وِسَهْدَمْلا ىَلَع ُءانبْلا اَذَكَو «هطئاح نودب ًاناتسبىمسي ال لب

 ولا اهب طيِحُي تاَحاَسَو بألا ٍةَيَقْلا عبي يفو «ضرألل ءانبلا ةيعبت يف ةقباسلا

aالأ اها سي ةلخاد مغ انينأل معطل بع  

 .ةراجحلا نود :(5) ةححسن يف (#)



 راننلار لوألا باب ميلا بانك ب

 وهو لحدت :ينافلاو ءاهعرازم زم لوخدب ثنحي ال ؛ةيرق لحد ال فلح ول هنأ

 .الف آلإو تلحد اهقرقحب لاق نإ :ثلاثلاو «يلازغلاو مامإلا لوق

 ءانبلاو ضرألل مسا رادلا نأل انب کو «عامجإلاب ؛ُضْرألا ر دلا عيب يفو

 ريرّسلاو ٍةَرْكَبلاَو وُلَدلاَك ُلوُقَمْلا ال ءاهقفارم نم ةدودعم اهنأل ءاَهُماَّمَح ىح

 يهو يأ تاناَجِإلاَو اَهْقَلِحَو ٌةَبوُصْنَمْلا ُباَوْنألا ٌلخْدَتَو ی يسالا نع اهجورخل

 ْنِم ٌلفْسَأْلا اذكر درسنا ْمّلُسِلاَو ٌهفّرلاَو ءبانلا هيف لسغي يذلا ءانإلا

 ءاهب اهاصتأال تيبلا ۽ زجأ نم دودعم عيمجلا نأل < ,حيِحّملا ىلع ىَحّرلا يرجح

 هنأ ءرجحلا لوخد مدع هجوو ؛روكذملا ىنعملا ءافتنال ةعولقملا نع ةبرصنملاب ززتحاو

 اذهو «لامعتسالا دنع كرحتيو عزعزتي اليك هب قافترالا ةلوهسل تبثأ امإو «لوقنم

 نيزالا سعيك تاسبلا راسو ؛مللو ألو َإلا ف اشي راح حولا
 هترابع رهاظو «هراصتخا يف فنصملا هلمهأو ِرَرَحُمْلا يف يعفارلا | هركذ امك ؛هوحنو

 امهنأل ٌحّصَألا يف ٌتبْعُم قلع ٌحاَتفِمَو .ىلغألا و (ةتبثم اهنوكب ةناجإلا دييقت

 .تالوقنملا رئاسك ءال :يناثلاو تشم ءيشل ناعبات

 ىشأ وأ ناك ًاركذ يأ ءِهْبَعْلا بايت اَذَكَو ءاهب هلاصتال اَهْلْعَن ةباَدلا مب يِفَو

 ال ٌحضألا تف .فرعلل «حمألا يف هيب يف دقما لاح هيلع ناك ام وهو

 امك.هنم اءزج تسيلو اهيلع هل ةلالد ال ظفللا نأل مَلْغَأ ف او دبع باث لذت

 :ثلاغلاو «هيحرش يف يعفارلا مالك رهاظ اذهو ءةباّدلا عيب يف جرسلا لحدي ال

 . هل عبات اهرتسي امف ُبحاو ةروعلا رس نأل ءطَقف ةروعلا رتاس لخدي

 نادردعم امهنأل ؛اهريغو ةسباي يأ ءاَهفَرَوَو اَهَقوُرُع لحد ٌةَرَجش عاب :ٌعْرَف

 ريغ هسم دصقي ال هنأل ةْجَو ءضيبألا يعيبرلا يأ ءثوُقلا قّرَو يفر ءاهئازجأ نم
 رمحألاو يفيرخلا امأ ءراجشألا رئاس يف امك لرحدلا حصألاو ءدودلا ةيبرتل قرولا

 كلذ نأل ۾ ‹ اهناصغأو «ضيبألا ثوتلا نم ركذلا قرو هانعم . فو ًاعطق يرتشمللف

 هيف ةداعلا نأل ةبطرلا ةرجشلا عيب يف لحدي ال هنإف يأ « سبايا الإ ءاهنم دودعم



 V۸ راَمشلاَو لوطمألا باب :عيَبلا باک

 ءةسباي وأ تناك ةبطر يأ مْطَقْلا وأ عْلقْلا طْرَشب اَهْعْيَب حصي ةرمدلاك عطقلا

 «ةداعلل ًاميكحت ءاقبإلا يضتقب قالطإلاو عةبطر تناك اذ | يأ ,ءاقبإلا ٍطرَشبو

 ناك ءاوس ءاقبإلا قحتسا ثيح ءءارل رلا رسكب يأ ٌسرْغَمْلا ُلْخْدَي ال هن :حَصْألاَو

 يف دوحجرم وهو «هوللع اذك «هلوانتي ال ةرجشلا مسا نأل ؛قالطإلاب مأ طارتشالاب

 هتعفنم قحتسي هنأل لحدي :يناثلاو «مدقت امك لوحدلا اوححص دقو «ضرألا عيب

 «ديبأتلا هافانل ةراجا وأ «موزللا هافانل ةراعإ ناك ول ذإ كلما ىلع لدف ةياغ ىلإ ال

 .ءاقبالا ةدم يف ءيش همزلي الف يأ ةَرَجَّشلا ٍِتَيِقَب اَم ُهَنعفْنَم ٌقِحَتْسَي نِكل

 لحنا ُةَرَمَتَو كلذ فرعلا ءاضتقال ململ َيِرَتْشُمْلا َمِرَل ةسباي تناك وو

 + ناو يأ الإو طرشلا ءافو يب ليغ يرل وأ عاب تطرش ذإ عيبلا
 ءءيش اهنم ربأت نإو ريك الإو يرل يف يش اهتم تمل ناق طرش عقب

 [ٌعاَبمْلا طِرَتْسَي ذأ ؟ الإ عال اهرم ترب ف الحن عاب نم 2 رتل ينال

 رهزلا وهو يو الب رم جر امر طلا نقش قش ريبأتلاو "هتحص ىلع قفتم

 ,يرتشُمللف لإ عاف ءرهظ يأ ُْرَمَ رر نإ بنو نيتك «ناک نول يأ ىلع

 حافتو شوشو طقس م من هرو يف جرح اَمَو ءلحتلا يف قيقشتلاك انه روهظلا نأل
 رثا ملو تَدَقَعْنا نإ اكو «ةمردعملاك اهنأل 6 ةَ لا دقعنت مل نإ يرْشُمْلِلف

 :يناثلاو «همامكب لصحنلا ةرمث راتتسا ةلزنمب رولا اهراتتسا نأل حصألا يف رولا

 «ضيبألا رشقلاب ريبأتلا دعب لحنلا ةر راتتسا ةلزنم روتلاب اهراتتسال ًاليزنت عئابلل اهنأ

 اماذكو اهترف يأ عِئاَِْلف ٌرَبْوُم اًهطَْو َةَعلَطُم ناَتنمُب تلخ عاب وأو
 يرتْشْمْلِلف «هعابف دحاولا ناتسبلا نم يأ ْرَبْوُي ْمَل ام رفا نإف :عيبلا دعب علطا

 چ

 :عوببلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا (13)
 يف ملسمو .(4١١5)ثيدحلا :ةراحإب وأ ؛ةعورزم ًاضرأ وأ تري دق ًالخن عاب نم باب

 )٠١٤۳/۷۷(. ثيدحلا :رمت اهيلع ًالخت عاب نم باب :حيحصلا



 راتاو لوألا باب :عْيِبلا بانك 0

 تقوب ًءافتكا ءال :يناثلاو «ةيعبتلا مكح نع عطقنا عيبلاب هدارفإب هنأل ّمّصأْلا يف
 :حّصألاف «كلاملا دمت دحناو ةدحاو ةقفص اهعابو يأ ءَنيِئاَسَب يف تناكولو ءهنع ريبأتلا

 ال :يناشلاو ,ريبأتلا تقو يف ارث أ عاقبلا ف فالتحال نأل يیکځب ناتسُب انسب لك دارفإ

 ِتَِقَب اذإَو ءدحاولا ناتسبلا ليخن اهبشأف ةدحاو ٍةقفص يف اعمتحا امهنأل «عبتي لب

 ؛ُهَمَِل َعْطَقْلا َطَرَش ناق ىبأتلا دنع مكحلاب امإو طرشلاب اإ يأ عاجل رمل
 اک رت ُهلَف ءقلطأ وأ ءاقبلا طرش لب < م طرشي مل نإو يأ < ااو «طرشلاب ُءافو

 نإ ُيَقَّسلا اَمُهَنِم لُكلَو «يناشا يف ةداعلاو ؛لوألا يف طرشلاب ٌءافو ماَدَجْلا ىلإ

 نإ هنس هم لدو ةت ۵ رخل عت رَمشلاَو رجلا هب عفتنا
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 2 ا

 .هييلع دوعي عفن ريغب ارض هبحاص ىلع لدي هنأل ءاَمْهاَضِي الإ زج مَ امهر

 نأ الإ ءرمحآلا نم ىلوأ امهدحأ سيئ هنأل دق خيسف اعَراَتو اَمُهدَحأ رص انو

 يهو لام ةعاضإ اهنأل رظن هيفو «عازنلا لاوزل خسف الف يأ زرت ملا َحِماَسُي
 لَو كلذ ىلع دقعلا يف رحآلا لوحدل ؛يِقسَي انأ يقسلا ١ بلاطل :َليِقَو «ةمرحم

 رع ادم يتب زا عي نأ عي مول رخشلا ا ًةَبوُطُر صني رمل ناك
 . يرتشملا

 طرش الب يأ أَقَلْطُم , روهظ يأ وِحَآلص ّردُب دعب رّمثلا عيروُجَي :لْمف

 عيب نع يبهنلا قالطال يئاقبإ طْرَشِبَو «عامجإلاب ِعْطَق طْرْشِبَو ,هتيقبت الو عطق

 اإ وج ال رجلا نع ارت عيب ذإ حالصلا ليو ءاهحالص ودي ىتح ةرمشل
 عييبلا جرخخو ءاقلطم عنملا ىلع ىلع هقوطنمم. لدي هنإف روكذملا ثيدحلل ءمْطَقْلا طْرَشب

 ىلع ناك اذإ ام ىنفتسيو «لصألاىلع هادع اميف انيقبف عامجإلاب عطقلا هيف طورشملا

 نوكَي أَو ءائيش ةرجشلا ءازجأ نم صنعت الو ءاهيلعىقبت ال اهنأل :ةعوطقم ةرجش
 نسم ذوخأم طرشلا اذهو «عيبلا ةدعاق ىلع ًايرج ىَرْثُمُكَك ال هب اعِقَنُم غرطَقَمْلا

 رسشلاو يأ يرش ٌرعلا ناك نإ :ليقو عفا وهو عيبلا يف يناثلا طرشلا

 م

 ةقشم :(ةَفس) لدب (۲) ةحسن ين (*)



 .Yr ِراَمْثلاَو لوصألا باب :عِيبْلا بانك

 امهارتشا ول ام هبشأف ءدحاو صخش كلم يف ناعمتجي امهنأل ,طرشالب راج «عئابلل

 «هب ءافولا بجي ال عطقلا طرش اذإ هنأ ؛يتأايس اع ديأتم يوق هجو وهو ءاعم

 انَطَرَصَو يِرَمُْمْلِل ٌرَجتلا ناك نإ :تلَق .ةاقاسملا باب يف ةضورلا يف هححصو

 نسم هرامث عطق هفيلكتل ىبنعم ال هنأل معا ال او ب ُءاَقَوْلا بج ل عطقل

 ريغ وهو لصألل عبتي انه رشا نأل طش الب َراَج رجلا عم عيب انإَو هراحشأ
 رانيدب ةرجشلا كتعب :لاق نأ ُهَلَصَق نإف ,نمشلا لصفي مل | ذإ اًدهو ,ةهاعلل ضرعتم

 أل فِعْطَق طرشب زوجي لَو ,ةيعبتلا ءافتنال ًاعطق حصي الف ةرشعب ةرمشلاو

 ام لصألا بحاص نم اهعاب اذإ ام نيبو هنيب قرفلاو «هكلم ىف يرردشملا ىلع أرجح

 ةيعبتلا نم هانركذ

 ضرعتم لصألا نأل «عطقلا طرش نم دب الف «هلصأ عم هوحنو خيطبلا عاب :ٌعَرف

 يلازغلاو ٌمامإلا هلاق ؛هنع ىنغتسا ضرألا عم هعاب نإف ءرمثلاو رجشلا فالخب ةهاعلل

 يعفارلل ثم هيفو

 al معقم مل
 ةالّصلا يلع هنأل ءهِعْطَق طْرَشب الإ ضْألا يف رّضخألا ع عززلا عيب مرحيو

 [ يرتُمل او عياش ىق فاتن ضقت ىح للا عت م ین سلا

 دعب وأ ءضرألا ع عم يآ أ اعم «ءرضخألا عرزلا يأ عيب ثإف 0 "لسم هاور

 «ةرجشلا عم ةرمثلا هيكت :لوألا امأ ,طْرش الب راج هدحو يأ أبَّحلا داذيشا

 ودب َدْعَب رَمشلا معو هبل طَرَعْسُيَو حالصلا ودب دعب ةرمثلا عيبكف :يناثلا ام

 عسي نع ىهن) ب هللا َلوُسَر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نيا نع عفان نع ثيدحلا © 0١(

 .«يرتشملاو ابل ىَهَن ؛ةَهاَعْلا مايو ضي ىتح لبتسلا نعو وري ىتَح لحنا

 دحلا :اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب :حيحصلا يق ملسم هاور
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 ؟حقشت امو : ليقف ؛(حفشت ىتح ةرمثلا عابت نأ 38 يبنلا ىهن):لاق هاف رباج نع (©

 7 سلك ماس مع كرامه ع كاسه للا هر
 رامثلا عيب باب :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(اهنم لكؤيو رافصتو رامخت) :لاق
 .(؟955١5) تثيدحلا :اهحاللص ودب لبق



v1راّمثلاَو لوصألا باب :عيَبلا باک  

 يأ يجشو ؛بنعو ؛نييك «بئاغ عيب نوكي الل يأ ِدوُصْقَمْلا روُهَط ٍحالّصلا
 آل لبثُتملا يف سدَعلَو ةَطنِحْلاَك هح ىَرُب ال امو «ٌةرهاظ هتابح نأل ؛تْلس اذكو
 سيل اميرتتسم دوصقملا نأل ءِديِدَجْلا | يف ُهَعَم الو فراتتسال ءهلُبْنُس نو ود عيب حصي

 ءزاوحلا :ميدقلاو .ًاعطق حصي ال هنإف سايدلا دعب اهنبت يف ةطنحلا هيشأف «هحالص نم

 . هتحلصم نم هيف هءاقب نأل

 .ةطنحلاك :ليقو ؛بهذملا ىلع ريعشلاك ٌرْرألا :ٌعْرَف

 نم هيف هءاقب نأل نامرلاك يأ ,لكألا دنع الإ ُلاَرْي ال ماّمَكَب سَ الو

 ؛زوجلاک ناَماّمك هل اَمَو «لحنل كا علط ةيعوأ أ فاكلا رسكب مامكلاو هتحلصم

 الو هتحلصم نم هيف هءاقب نأل .لفُسألا هرشق يف عاني ال ءالِقاَبْلاَو ؛زْوُللاَو

 بطر ناک نإ ٌحِصَي :لْوق يقو «هتحلصم نم سيل ام زاتسم هنأل ينا يف صن

 ينايورلا هلقن لب ةعامج ٌةححصو ؛ءالقاب هل يريشي نأ ٌعيبرلا رمأ نفذ يعفاشلا نأل

 اعطق هعيب زجي مل سييفىلعألا هرشق يف يقب نإف «باحصألا حيحصت نع هرايتحا دعب
 . يع وس 0 1 و و ل و

 ًالاَميِف ةَرالَحلاَر جطنلا ئِدابَم ُروُهَظ رّمشلا حال ٌوُدُبَو «بئاغلا عيب زو محب مل اذإ

 لصألا .ٍداَوّسلا وأ ٍةَرْمُ أ يف َدخَأَي نأب هِرْيَع يِفَو «نيليو وفصي نأب يأ دول

 00 :كط سنأ ثيدح كلذ يف
o OA) ara 

 ت ىتح) : لاف ؟ يهر
 Bo رب رل

 1 ع 1 ثم 3
 قروو راغصلا ءافقلاب ضفتي روكذلا دل لس امهاور متو مْ

 ١( 55ر9 5) ثييدحلا :جئارحلا عضو باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور (18)

 :ةلخن وأ ةرامث عاب نم باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف يراخبلاو .هيلي يذلا دعب

 ثيدحلا :اهحالص ودب لبق رامثلا عيب باب :حيحصلا يي يراحخبلاو )١588(. ثيدحلا
(۹۸) . 

 عيب باب :حيحصلا يل يراحبلاو )١١١١/٠١(. ثيدحلا :حيحصلا يف ملسم هاور (59)

 :عويبلا باتك يفو .براقم ظفلب (11917) ثيدحلا :اهحالص ودبي نأ لبق لحنلا

 . (5708) ثيدحلا :ةرضاحملا عيب باب



 Y1 رامفلاو لوصألا أبا :عيَبْلا ةباتك

 يِفكُيَو ابلاغ اهنم دصتي لا ةلاحلا ىلإ يهتني نأ طباضلاو .عْرَرلاَو داسا

 لعجف انيلع نعمأ ىلاعت هللا نأل ,ةدحاو ٍةَرئسْبك يأ لق ْنِإَو هِضْعب , حالّص ودب

 هعيمج بيط عيبملا يف انطزتشا ولف ءهكفتلا نمزل ةلاطإ ٌةدحاو ةعفد بيطت ال ر امثلا

 جرح امهنم لك يقو ةبحلا دعب ةبحلا عايت و أ ءيش عابي ال نأ ی یدال

 .هضعب هلوق دشري هيلإو رحآ سنج نع سنج الص غي ال :ٌعْرف

 يأ .ريبأتلا يف قس اَمَلَعَف هِضْعَب ُحَالَص ادب َنيِاَسَب أ ناتنسُب َةرَمَن عاب ولو

 عسبتيو ءحصألا ىلع نائاتسبلا فلتحا اذإ الو ُهْحآلَص ودبي م ام درفأ اذإ هعبتي الف

 .حصألا ف عونلا فلتحا اذإ

 ماس ھر

 ٍةَيِلخَتلا َلْبَق .عطقلا طرشي م اذإ يأ ُةْيَقَس ُةَمرَل ةحالَص ادب ام عاب نمو

 ميلا ةن نم هنألا ىاسشلاو فلثلا نم ملسيو راما هب ومني ام ردت يأ ءاَهَدْعَبَو

 هيرتشُم ُفرَصَتَيَو هاضتقمل فلاح هنأل لطب يزشملاىلع هطرش ول ىتح «بحاولا

 يرام“ يأ كلهم ضرع ولو «لقنلاو عطقلا طرتشي الو ةيلختلا دعب يأ ءاَهَدْعَب

 ُديِدَجْلاَف ءاصألا يف هفلؤم طخب هتيأر امك اهناكسإو ءارلا حتفب يأ درک اه مَعَ

 ع ىلع کز بما: ردح يت يأ تدل ی عملا دامس نب ل

 قدس موبلع وقص ] :و ينل لاَ نی رنک اھا راَم يف لي هللا لور
 سَو ْمْدَحَو اَم اوذح ] للا ا لوُسَر لاَ هِيَ ءار كل ْْلي ملف ىلع الا

 نم هنأ ديدحلا نم فرصلا ىلإ بسنيو ميدقلاو "لسم هاور [ كلَ الإ ْمُكَل

 ناكمإ لبق فلتلا لصحي نأو راجشألا كلام نم هعيبي الأ طرشب عئابلا نامض

 وأ محو تول رخو ء يشن .مىرتلا ي يأ بدلا مَع بشرا مع :ُداَصْرِفْلاَو ُدَصْرِفْلا ()

 .ةرَمْسَأ

 رمي ملط رسا لرو يش لک نم علا وهو :ءئّبلااَدِتاَو درا ملا سبا سو
 يحرر هرن لجسارمِب

 .ع(1555/18) ثيدحلا :نيدلا بابحتسا باب :ةاقاسملا هباتك :حيحصلا يف ملسم هاور (۷۰)

 . 5120 ص ۷ ج :جئاوجلا عضو باب :نئسلا يف يئاسنلاو



Ve رامفلاو لوصألا باي :عَْْلا بانك 

 ىلع هلمح لوألاو لسم هاور امك حئارجا عضوب رمأ دي هنأل دادا

 نامض نم هنإق اهلبق لصح اذإ امع اهدعب هلوقب زرتحاو ءامهنيب ًاعمج بابحتسالا
 ناك امل يقسلا نأل ءيرتشملل يأ رايا ُهَلَق يق | عئاَْلا كزعب بيعت ولف .عئابلا
 خسفنا الذي فلت ول ىتح ضبقلا ىلع مدقتلاك ثداحلا بيعتلا ناك عئابلل امزال

 هنوكب ىَلْوَأَف َكَلَه ىح عطب ْمَلَو ِهِْطَف طرشب هج الّص لبق عيب ولو ءاضيأ دقعلا

 واح طاليطاو هلا سيم ع لو تير يرش امض نم

 3 ىَلَع طرت نأ لإ هميلستىلع رودقم رغ هنأل حص ْمَل ءانقَو نبك دوج
5 

 اخ لَو رونه ءافتنإل حصيف طالتخالا فرح دنع يأ هِرْمَث ٌعْطَق يرتشُملا

 هميلستو ء«عيبملا نيع نيع ءاقبل ميلا حفني ال هنأ ُرَهْطَألاَف هيف ردي اميِف طالتخالا

 عيبملا ميلست وهو «قحتسملا ميلستلا رذعتل خسفني :يناثلاو «يتآلا قيرطلاب نكمم

 ةصاخخ زيجولا نع هحيجرت يعفارلا لقن لوألاو «نورثكألا هححص ام اذهو «هدحو

 نم مطظعأ طالسالا نأ «يِرتْشُمْلا ريخي لب «يناثلا حصألاف ر رش ف 2 هعبت و

 لاوزل حلا يف َةُراَخ طقس ثَدَح اَمب ُعِئاَْلا هل أ َحَمَس إف «عيبلا دبعل
 هركذ ام نأ ملعاو «سيقألا ف یا اا ار نول

 ىتح «يةشملل ًالوأ تبث رايخلا نأ يضتقي وهو همامإل ًاعبت يلازغلا هركذ فنصللا
 :بلطملا بحاص لاق «هرايخ طقس خسفلاب عئابلا رداب نإف «خسفلاب ةردابملا هل زوجي

 .ًالوأ عئابلا اوريخف اوسكع مهنإف باحصألاو يعفاشلا صنل فلاخغ وهو

 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(حئاوجل ا مضرب رم يي يبا د و ب رباح نع © (۷۱)
 , )٤/١۷ ٠١ ثيدحلا :ةاقاسملا

 ئاخ ةاصأف رمت كيا ني تعب نإ ] ی هللا لوس لاق :لاق ؛بط هنعو ©
 يئاسنلا هاور .[ ىح رْيَغب َكِيَأ َلاَم ذات مب !! ايش هم دحأت نأ كل لب الف 3 ر وگو 5 م راف يم ماس
 / ١ ا ا ع ل :ننسلا يف ف

 0 ! ] :لاق قي يبنلا نإ :لاق ؛هض سنأ نع @

 كثيديحلا : اسلا ظسفلو (1 555/1 5)ثيدحلا e 3 اور . .[ حا

 ا ا گا ا مب ةا هل یار ] :(۱۹۸)



 7 ِراَمْنلاَر لرصألا باب :عيبْلا باعك

 ىلع ْبْطْرلالَو ُهَلَقاَحُمْلا َْهَو ٍةيفاَصب اَِلبنُس يف ٍةَطنحْا عيب حصيالو :لطن
 لقحلا نم ةذوحأم ةلقامماو "هيلع قفتم امهنع يهنلل ةَياَرُمْلا َوُهَو رثعب ِلخنلا

 :يدرواملا لاقو «لقح يف عرزب اهقلعتل ةلقاحم تيمسف ې رزت يلا تاحاسلا يهو

 ندعملاك ءيشلا هيف نوكي يذلا عضوملا برعلا ناسل يف وهو لبنسلا وه ٌلقحلا

 ديريف «نيمحتلا ىلع اهئانبل اهيف رثكي نبغلا نأل ؛عفدلا وهو نبزلا نم ةنبازملاو
 .ةلئامملاب ملعلا مدع امهيف نالطبلا هجوو «تاعفادتيف ةَءاضمإ نباغلاو ةَعفد ُنرْبْغَمْلا

 رشا رنا عيب نع ىّ ماسلا ةالّصل يلع هنا ارتا يف صحرا هو

 "يلع قفتم [ ًابطر اّلْهَأ اًهلكْأَ ارم اًهيصْرتخب عا اني نأ ارعا مي يف صحو

 ىلع بطرلا عب وُهَر ؛هريغ وأ صرخلا لحأل ةاكزلا اهب قلعتي مل اذإ كلذ لحمو

 سايق يسير رّجّشلا يف بنعْلا وأ ءروكذملا ثيدحلل «ضْرألا يف رفعي للا
 . اصن :ليقو

 . عنملا حصألاف هلثمب ًابطر عاب ول :ٌحْرَ

 يغبني اذه ىلعو «يدرواملا هلاق ,زاوجلا يف بطرلا مكح رْسسبلا مكح عرف

 ةلَقاحُملاَو ةَرِياَخُمْلا نع قي يتلا یھن) :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع ني رباج نع @ (7؟)

 ٍمَهْردلاَو ٍرانْيدلاب الإ عاب ال نأو هْحَالَص ودبي ىح ِرَمملا عيب ْنَعَو ةنبارملا نعو
 و نأ رم هل نوكي لجرلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور رع الإ

 باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۲۳۸١(. ثيدحلا :طئاح ف برش

 )٠١۳١/۸١( ثيدحلا :ةلقاملا نع يهنلا

 نم ىف لا َلوُسَر ّنإ) :الاق ؛ةمثح يبأ نب لهسو 6

 يف يرامعبلا هاور . .(مُهل نو نإ ايآَرَعْلا باح الإ ؛رْمَتلاب را مي
 ثيدحلا ا يف ملسمو .(۲۳۸ ٤و ۲۳۸۳)ٹیدحلا : ةاقاسملا 0 33

e ( 

 دحلا :ايارعلا عيب يف باب :عويبلا باتك : ننسلا يف دواد وبأ هاور ظفللا اذهب (۷۳)

 اسلا قيلعتلا ف لصألا دارأ ارو .نيحيحصلا يف ظفللا اذهب هدحأ مو (۳۳۹۳)



Voنيعيابتملا فاليا باب :عيبلا بات  

 يف كشلل رثكأ نالا بطرلا ناك نإو «فافجلا ريدقتب يأ ٍقْسْوَأ ٍةَسْمخ نود امف
 يف وسو أ ةسمخلا نود أم يأ دار ولو مي كا لصألاو 050 ملا ف 8 2 |

 اذإ امأ «ىلوألا ةقفصلا ىلع اسايق راج E يطا :نيتقفص

 ةيلخَتلاَو اليك رمل يلعب ضُباقلا طرشي .عيمحلا يف لطبي هنإف ةقفص يف داز

 ,راَمشلا راس يف ُروُجَيَأل هنأ ُرَهْطَألاَو موعطم موعطم هنأل ةلئامملاو يأ ءلخنلا يف

 ىتأتي الف «قاروألاب ةروتسمو ةقرفتم اهنأل «هسباي رحدي ام هريغو خرخلاك يأ

 هيلع سايقلاب بنعلا يف هاتزوج امك بطرلا ىلع اسايق زوجي :يناثلاو ءاهيف صرخلا

 ةصخرلا ببس مهنأل صتخي :يناثلاو ؛ثيداحألا قالطال یارقفلاب صخب ال ُهْنأَو

 :هراكذتسا يف يمرادلا ةرابعو «دانسإ ريغب نك كل مألا يف كف 5 يعفاشلا هركذ امك

 راسو ديس الإ روض E O ما تقل ع يي يفاسا# ءاوجو

 ا ضاق يس قام ا ءاقلا ا توا

 نيعيابتملا فالټخا باب

 َسِيَلَو ناعيا فلتحا اذإ ] :ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوق بابلا يف ثيدح 2
 ”هر ر ر ور

E E Esلاقو يئاسنلاو دواد وب  

 .""دانسإلا حيحص :مكاحلا

 رشا نسي اًهيصْرخب ايارعلا عب / يف في يبنلا َصْحَر) :لاق هک ةريره ي أ ثيدحل © )۷٤(

 لجرلا باب :ةاقاسملا 5 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(قُسْوُأ سمح نود اَمْيِف
 ميرحت باب :عويبلا باتك :حيحصلا ف ملسمو .(۲۳۸۲) ثيدلحلا :رَمُم هل نركي

 .(1541/9/1) ثيدحلا :بطرلا عيب

sSبطلاب ٍةّيِرَعْلا مي يف صخر هنأ  

 بطرلا عيب ميرحت باب:حيحصلا يف ملسم هاور .(كلذ ر ريغ يف صحرُي ملو رئتلابوأ
 84/7 ثيدحلا :ايارعلا يف رمتلاب

 .(7811) ثيدحلا :ناعُيبلا فلتخا اذإ باب :عويبلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور )۷٥(

<2 



 ۷۳۹ نيعبابتملا فاليعا باب :عْيبْلا باعك

 ر ال تا خوادا رقع نم هو ىلع اذكو يأ ییا اخص ىلع اذ اذإ

 يأ دِعَفِص ْوَأ نمل یک الحا م «نيدقاعتملا ا هجرت
 دسم

e 
 مم ع

 هيب لَو «هتفصو هسنج اذكو يأ «ييبملا رذق وأ هرذق وأ ا لَجألا و «هسنج

 هاور [رَكْنأ ْنَمِىَلَع ُنْيَِيْلاَو يِعَدُمْلاىَلَع ةنيبلا ]:مالسلاو ُةالَّصلا ِهْيَلَع هلوقل ءاَقلاَحَت

 يعدي عئابلا نأل ؛يِعَدُمو ٌركنم امهنم لكو «" ”حيحص وأ نسح دانسإب يقهيبلا

 اذإ امع ةي الَو) هلوقب زرحاو «ٌسكعي يرشملاو «صقنلا ركنيو ًالثم نمشلا ةدايز

 افلاحت ًالإو ًاخيرات امهقبسأب يضق نيتي اماقأ نإف ءاهب هل یضق هنإف ؛ةنیب هل تناك
 .(*0طقاستلا لوق ىلع ًاعيرفت

 ناك نإ اذكو ءافلاحت ًانيعم نمشلا ناك نإف «طقف عيبملا نيع يف افلتحا ول :عرف

 .ريغصلا حرشلا يف حصألا ىلع ةمذلا يف

 ادقع ركنيو ًادقع يعدي هنأل هلق تاو هِحاص لوف يف ىَلَع لك فَ

 درعي عيبا را ؛حسألا ىلع بدن يآ ي «يئالاب أ ادي هيعديام تبثيو هركني ام يفنيف

 .i يالا ع حر دا لع شكا يعدم ٍدحاو لك نأل نارا : ل
 ا

 مكاحلاو .”.”ص ۷ ج :ناعيابتملا فالتحا باب :عويبلا باتك :نئسلا يل يئاسنلاو

 هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو )١55/5737(: ثيدحلا :كردتسملا 3

 هض دوعسم نب هلل ادبع نع .حيحص :لاق يبهذلا

 مالا طع ر :لاق يي هللا لور نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا (77)

 ىَلَع ُنْيَِيْلاَو ءيِعَدُمْلا ىلع يلا َنِكَلَو ؛ْمَُءاَمدَو موق لاومأ احر ىَعُأل مارد
 ثيدحلا :ةنيبلا باب :ىوعدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ها ور .[ ركنا م

( ۴۱۸4۰( . 

 اهيلعو فنصملاىلع تيرق ةخسن ىلع ةقاطلا بسح ةلباقم غلب :(7) ةححسنلا شماه يف (#)
 .هطحخ



 نيعيابتملا بفاليخا باب :عيبلا بانك فضي

 ءاش نم نيميب أدبي مكاحلا نإف ءامهيديأ ين ًائيع ايعادت ول امك اذه ىلع ًاعيرفت يأ

 ءهسلجب ىلإ اعم اءاج اذإ ىرعدلا يف امهنيب عرقي امك رقي :ٌليِقَو .ًاعطق امهنم

 لصف ىلإ برقأ هنأل اتان ًايفن ُعَمْجَت نيب اجا ّلُك يفي ن :حيجصلاو

 هيلع ىعدمو يعدم هنأل «ىرخأب تابثإلاو ؛نيميب يفنلا درفي هنأ :يناثلاو ءءاضقلا

 تابثإلا ىلإ لقني امئإو «نيميلا يف لصألا هنأل حصألا ىلع ًابابحتسا يأ أ «يَفنلا ُمَدَقْيَو

 كلذكو يأ ءاذكب تغب ْدَقَلَو اَدَكَب تغب ام :ُلوُقَيق توگو أ هاش وأ لوكنل

 :حيحُصلاف اََّلاَحَت اَذِإَو ءاذكب تيريشا دقل وأ اذكب تيزتشا ام لوقي ًاضيأ يوشملا

 ةالَّصلا ِهْيَلَع هنأل ؛دوعسم نبا ثيدحل فلاحتلا سفنب يأ «خيسفني ال َدَقَعْلا نأ

 [ كرت َءاَش ْنِإَو ذأ ءا ار عاش رح مل فقتل نأ عه رمأ) مسلو

 فلاحتلا نأل ,خسفني :ينانلاو ©" ”عاطقنا هيفو مكاحلا هححصو يئاسنلا ها

 كاردتسال خسف هنأل ءاَمُْهْدَحَأ وأ هِناخَسَفِيَق الو اًيضاَرت نإ | ْلَب «هالاق ام ققحي

 مِكاَحْلا ةف اًمْنإ :ليقو «عازنلا عطقل تل مِكاَحْلاْؤَأ «بيعلاب درلا هبشأف ةمالظلا

 ُدَر يرتشُمْلا ىَلَع من «ةعاج هححر هجولا اذهو ةنعلا هبشأف هيف ٌدهتحم خسف هنأل

 ُهَمِرَل َتاَمْوَأ ُهَبَتاَك وأ ُهَعاَب وأ ُةقتْغَأ وأ ُهَفَقَو ناك نف «هکلامىلإ لصيل < يلا

 هبو :تْلَق «ىلثلا يف لئلا بوحو روهشملاو :بلطملا يق لاق «هماقم اهمايقل «ةعَميق

 ِرَهْظَأ يف فَلا َمْوَي همي يِهَو ءقافو لحم هنإ :لاقو ِنْيِعَمْلا بحاص مزج

 يف رظنلا نيعت لصألا تاف اذإف ءاهنع لدب ةميقلاو نيعلا خسفلا دروم نأل ,لاَوقألا

 «هنامض يف هلوخد موي هنأل ؛ضبقلا موي ةميق :يناثلاو «تقولا كلذ ىلإ ة

 نم ةميق لقأ :عبارلاو «دسافلا عيبلاك فلتلا ىلإ عيبلا موي نم ةميق ىصقأ :ثلاثلاو

 نأل :ةميقلا نم صقن ام وهو يأ هِشْرَأ عم هدر بيعت نِإَو ءضبقلا ىلإ دقعلا موي

 ُفالِجخاَو ءاهضعبب ًانومضم هضعب ناکف ؛ةميقلاب يرتشملا ىلع نومضم لكلا

 :كردتسملا يف مكاحلاو .5:0*ص ۷ ج :نيعيابتملا فالتحا باب :نئسلا يف يئاسنلا هاور (۷۷)

 هيفو )5١553(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو . )٤ ۷١/۲۳١١ ثيدحلا

 .هللع يف يطقرادلا هلاق .او هیس د وعسم نب هلل ادبع هيبأ نم عمسي مل ةديبع ابأ أ نأل عاطقنا



 ۳۸ ديبعلا تآلَماَعُم با :علا باك

 «ثروملا ماقم ثراولا ماقف لاما يف نيمي اهنأل ؛ ؛امهفالتحاك يأ ءاَمُهَك اَمِهِتتَرَو

 يأ فاحت الق هيمو :َلاَقَق ءاَذكب هك :َلاَقْوَلَو لالا ىوعد يف نيميلاك

 هور فل ادق علا ىَوْطَذ يفت ىلع لك فب حي لب ءدقع ىلع اقفتي مل

 .خسف ىلإ جاتحي الو هل كلم ال ذإ ةلصفنملاو ةلصتملا يأ دارو یا ذل

 ؛هنيميب ةّحّصلا | يِعّذُم ٌقيدْنعت حصألاف هداف ٌرْخآلاَو عيل | ةٌّحِبم ىَعَّذا ولو

 يعدم قدصي :ينافلاو «ةحصلا وه ملل يب ةيراحل درقعلا يف رهاظلا نأل

 ناك دقعلاب هلدبأ ول یار فنصملا لوقو «حيحصلا دقعلا مدع لصألا نأل ,داسفلا

 ءامهوحجنو حاكنلاو ةراجإلاك ؛تاضواعملا درقع يف قي راح فالخلا نأل ءبرصأ

 اهعجارف لصألا يف ةحضوم لئاسم كلذ نم ىنشتسي معن

 َعيَمْلا اَذَه َسْنَل :عِئاَبْل ۴ ءةَدْرَيِل بيم دبع ءاَجَف ادْبَعىَرَتْشا ولو

 ْقَدّصُي ملّسلا يف هلم يِفَو ءدنعلا ءاقبو ةمالسلا لصألا نأل ِهنيمَيب ُعِئاَبْلا َقَّدص

 ةمذ لاغتشا لصألاو «دقعلا هيلع درو ام ضبقب فرعي مل هنأل ّمّصَألا يف ُمِلْسُمْلا

 لصألاو ؛خسفلا ببس يف اعزانتو ارا ام يضيق ىلع اقفتا عيبلا ينو «هيلإ مّلَسُمْلا

 . عيبلاك هيلإ ُمُلَسُمْلا قدصي :يناثلاو «همدع

 تح س ديبعلا تاالَماَعُم باب
 م

 يف هَل نذوب مل نإ ُدْيَعْلا .ٍةَياَدُملا نم مَع ر وهو دايبعل ٍديِبَعلا تالَماَعُم باب وه :باب

 هاف صقنل هيلع ٌروجحم هنأل صأا يف ِهِدّيَس نإ رعب هزار صال ٍةَراَجَلا

 هنو هتمذ يف هيلع رجح الو ةمذلا يف دمتعي هنأل ؛حصي :يئاشلاو «ةّيِفَسلا

 الح تاضواعلا دوقع يف اضيأ راج فالخلار :ررهمدللا ىلإ بيطلا وبأو يدرواملا

 وأ دبع

 يأ هيب ُناَمّصلا َقْلَعَت دبعلا دي يف وأ هدب يف فلت إف کلم هنأل دبس

 هلا دي يف ناك ٌءاَوَس «ةحصلا مدعب انلق اذإ يأ ئالا درتي «حاكنلا

 هيف ٌدْيَسلا نذأي مو «قحلا هل نم ىضرب تبث هنأل ! ال مآ هکر ف دبعلا عم هآر ءاوس



 ديبَعْلا تدلَماَُم باب: ب انك 0١8

 لو ديلاب ديسلا نيمضت يأ ةنيملضت عئاَبْلِلف ديلا دي يف وأ «قنع اذإ هب عبتيف
 هاتفا ءريسعم هنأل قتعلا لبق ال هتمذب هقلعتل قتلا َدْعَب ِدْبَعلا ةَبلاَطُم يئابلل يأ

 هَل نوا ْنِإَو ءءارشلاك ناكف ةيلام ةضواعم دقع هنأل ؛قبس ام عيمج يف يأ ههْئاَرْصَك

 ناك ول هسفنل هفرصت حصي نأ :يدرواملا طرشو ؛عامجإلاب فرصت راجعا يف

 ْنِإَف ءبراضملاك نذالا لحم ىلع رصتقيف «نذالاب هفرصت نأل ,نذإلا بسحب ءارُح

 .حاكب هَل سیلو هانركذ امل تقو يف اذكر يأ ُْرَواَجَعَي ْمْل عون يف هل ذأ
 لَو رحل لوا ريع امهنم لک مسا نأل رجب نأ حاكنلا يف نوذأملل سيل امك

 لاومأ ةراحإ هلو «هتعفنم يف اذكف «هتبقر ف فرصتلا كلع ال هنأل سفن رجوي

 .ةتودانعي راسلا نال (ُهُّسْفَنو هلوقب هيلإ راشأ امك :ٌّمصألا يف ٍةراجتلا

 هيف نذأي مل ديسلا نأل ؛اهل هارشا يذلا دبعلل يأ ٍةَراَجَب يف ِهِدْبعِل ُنَذَأَي لَو

 ألو ءبتاكلا فالخب هل هفرصت نأل ديس ُلِماَعُي الو «نذألا مدعل ْقَدصتَي الر

 نذإلا ُديَسلا صحح اذإ الإ ءهيلإ جرح يذلا دلبلا يف فرصتلا هل لب يأ ءهقاباي ُلِزَعنَي

 «رخآ وجو نم ديلا ىَّصَع ول امك «رجحلا بجوي الف «ةيصعم قابلا ّنأل ءدلبب

 هتوكس نوکیال حكدي هآر ول امكهِفّرَصَت ىَلَع وديس توک ُهَل انوُذََم ُريعَب الو
 .هيف ًانذا

 رارقإلا يف اهداعأ دقو ءاشنإلا ىلع هتردقل َِلَماَعُمْلا نوُيدب ُهُراَرْقإ لَبقُيَو
 وأ نيب أ ِهِدّبس عامَسب نذإلا ملي ىح ُهَلِماَعُي ْمَل دبع قر َفرَع نمو ,يتأيسو
 هجو عويشلا يفو «نطلا ملعلاب دارملاو ؛نذألا مدع لصألا نأل ,سانلا نيب عويش

 وأ ديسلا نم عامسلا نأب لوألا باحأو ءهيف كوكشم هلاوزو ققع رجحلا نأل

 يف يأ بَل ْلْوَق يفي لَو لسع هيف ةلماعملا َدارأ نم ّلُك ىح يف ٍةَيلاِب توبنلا
 امأ قنوشرملا نيعلا عيب يف نهترملا نذإ نهارلا معز هبشأف ؛ُهُمَدَع لصألا نأل ؛نذإلا

 .همعزب طاب ُدقعلاو ُدقاعلا ُهنأل ؛ٌحصألا يف ُدّيّسسلا هركنأ نإو لوبقمف رجحلا يف هلوق

 ىلع ردقي ملف ديسلا نح فرصتلا أل ؛لزعني مل ُهّسفن ٌدبعلا لزع ول :ٌعْرف
 .يلرتملا هلاق هلاطبإ



 :vt ٍديِبعْلا تّالَماَعم باب :عْيَْلا باك
 ةقحتسم ةعلسلا تحرخف هدب يف فِلَتَو نَمثلا َضَبَقَو هَل نوذأَم عاب نإ ماسلا 2 و ا ر ی ھو ا 20-000

 طب عَقَرَو ءدقعلل رشابملا هنأل ,ِلْبَعْلا ىَلَع «نمثلا يأ هِلَدَبِي يرتشُمْلا َعَجَر
 دقعلا نأل اض ِدّيسلا ٌةَبَلاَطُم ُهَلَو بيحب َسِيَلَو نْيَعْلا لد يأ هلي فصُملا

 رصقو ًالالقتسا ٌهاطعأ هل نذالاب َدّيّسلا نأل ال :َليِقَو ءضباقلاو عئابلا هنأكف ؛هل
 لوصحل ,الق ! ٌءاَقَو ٍدْبَعْلا دي يف ناك نإ :ليقو ءهتمذو هدي يق ام ىلع عمطلا

 .هدي يف امم ضرغلا

 نم هانركذ امل فالِخْلا اذه ايمن دّيَسلا ِةَبلاَطُم يفق ةَعلِم ىَرتشا ولو

 قديس ةه لَو هقحتسمىضرب تبث هنأل ويقرب ٍةَراَجَتلا ُنْيَذ قلعي الو ؛ليلعتلا

 يّدَؤُي لب «حاكنلا ةقفنك بسكلاب ًاقلعتم نوكيف هنذإب ةدوصقم ةضواعع مزل هنأل
 هوختو داطصاب هك نم اذكَو كلذ نذالإو فرعلا ءاضتقال قَراَجتلا لام نم

 ديسلا لاومأ رئاسك ال :يناشلاو «حاكنلا نؤمو رهملا هب قلعتي امك ّحّصألا يف

 هنأ هلبق هلوقل فلاخم ديسلاب قلعتي ال هنوك نم انه فنصملا هركذ ام نأ :ُمَلْعاَو
 ءًاضيأ اهارشا ىلا ةعلسلا نمشبو دبعلا دي يف فلاتلا نمثلا لدبب ديسلا بلاطي
 .حصألا هنأ مامإلا معز :هلوقب لوألا مالكلا فيعضت ىلإ بلطملا بحاص راشأو

 :يناشلاو ؛ثرالاب كلي ال امك ِرهْظألا يف ِهدّيس كيل ُدَْعْلا كِلْمَي لَو
 فاضأ .2*ثيدحلا [...لاَم ُهَلَو ادْبَع عاب نم ] :ٌمالّتسلاَو ٌةالّصلا ِهّْيَلَع هلوقل كلي

 هنإف يبنجألا نع ديسلاب زرتحاو «هنم هعازتنا ىلوملا كلمي فيعض كلم هنكل هيلإ لاما

 يضاقلاو يدرواملا نكل «هريغو فقولا يث يعفارلا هلاق امك فالح الب كلم ال

 .ًاضيأ هيف فالخلا ايرحأ

 :لوي هي هللا َلوُسَر تعيس :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا (۷۸)
 هلو دبع َعاَا سَو عاملا طرح نأ الإ ابل اهترم ربت نأ دب الخت عانا نمر
 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[عاتبملا طرشي نأ الإ عاب يذل ُهَلاَمَف لام

 نم باب :حيحصلا يف ملسمو .(۲۳۷۹) ثيدحلا :مَم هل نوكي لحرلا باب :ةاقاسملا

 06 o 4۳/۸( ثيدحلا :رمت اهيلع الو عاب



Véايلا تالَماَعُم باب :عيبلا باتك  

 ىرتشاف ةراجتلا يق امهيدبعل انذأ نيلجر نأ ول :ًبابلا هب ٌمثحت رحبلا َنِم :ٌعْرَق

 اذإ اًمِهِدَحَأ دبع نأل ؛امهنم دحاو حصي مل قباسلا ملعي لو رحآلا دبع امهنم لك

 .ُهَدْعَب يناثلا ءارش حصي الف يرتشملا كلامل ىَرَبْشُمْلا َراَص رحآلا دبع ىرتشا



 رعت يار

 سرور فلا للا نكس

 تيا اَذإ ١

 الملا ِهْيَلَع هلوقو لل اهب دارملا :سابع نسبا لاق ("4ةيآلا ... ندب

 ٍلَحَأ ىلإ م ملغم نْرَوُو دشن لك اهي ی ىف هلأ ْنَم ] :ٌمالّنملاَو

 اضيأ عامجإلاو (*”[ موم
 ؛عيبلا ظفلب ال ؛مّلّسلا ظفلب لجاع لدبب يأ َقّمّدلا ذلا يف فوصْوَم عيب وهو ب قاوم س ىلا

 .ضرقلا فصولاب جرخو

 مس تسي معن ءاعيب هنوك نم رومن ال نوم ملا طوُرُش ْعَم هَل طرت
 .عيبلا يف خيشلا هركذ امك ىَمْعَألا

 . ۲۸۲ / ةرقبلا عدو

 ركذ .ةّصاخخ ٍملُسلا ين ةيآلا ِهرَه تلر :لوقي سابع نبا ناكو :هللا همحر يربطلا لاق )۸٠(

 :كلذب هنع ةياورلا

 ندب معاد اذإ أوْ نبذل هاو ا لاق :لاق ؛حيجن يبأ 3 '

 .موُلْعَم لجأ ىلإ مولع ليک يف ةع ملسلا :لاق یس ٍلَح

 ت لى وسر ف مل يف تلر 538
 .موُلْعَم ٍلَحأ ىلإ مولع ليک يف طلا يف فلسا ين :لاق ©

 .(45145) صنلا :۲۸۲ ةيآلا ريسفت :ةرقبلا ةروس :نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج يف

 ثيدحلا :مولعم نزو يف ٍمْلَّسلا باب :مّلَّسلا باتك ؛حيحصلا يف يراخبلا هاور ۸۱)

 ey ثيدحلا :ملّسلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو 5750

 . مدت رقت لدب ؛(١) ةحسن يف (#)



Vi مّلسلا باك 

 َىَّلْطَأ ْوْلَف «هيلع ملّسلا مسا ةلالدل ءسِلْجَمْلا يف لامل سار ميل :اًهُدَح

 راج ؛سلجَمْلا يف ّمّلَسَو َنّيَع مَ ءاذكب مذ يف ًارانيد كيلإ ُتْمَلْسَأ :لاق ن

 ٌلاَحُْمْلا ُةَضَبَقَو ءلالا سأرب يأ هب َلاَحَأ ْوَلَو «همكح هلف دقعلا ميرح سلحما نأل

 ُهَعَدْوَأَو ءلالا سأر يعي ُةَضَبَق ْوَلَو ؛يقيقح ضبقب تسيل اهنأل الق سلجَملا يف

 وك ُروُجَيَو كلا موزل ىعدتست ال ةعيدرلا نأل َراَج «قرفتلا لبق يأ ُمِلْسُمْلا
 هنأل ءِنيَعْلا ضْبَقب ضيفو «هريغو ان اهلعح زوجي امك عقم ءلالا سأر نوك يأ
 ببسب يأ ُمَلَسلا حيف اَذإَو ءنكمملا هنأل اذهب انيفتكا يقيقحلا ضبقلا رذعت ام

 :َليِقَو «عيبملاك نيعملا نأل ؛هلادبإ هل سيلو يع هدرا قاب ِلاّمْلا ُسأَرَو «هيضتقي

 ءهلوانتي ل دقعلا نأل ءِدَقَعْلا نود سِلْجَمْلا يف َنّيَع نإ ِهْلَدَب دَر هيل مَلْسُمْلِ

 ُةَيْؤُرَو «مّرفتملا يف هتميقو ىلثملا يف هلثم دري هنإف ؛فلت اذإ امع (قاّي) هلوقب ززحاو
 بجي لب ؛ال :يناثلاو «عيبملا نمثك رهْظأل يف ورذق ةفرْغَم ْنَع يفت لاَمْلا سر

 «عحري م يردي الف افلات لاملا سأر نوكيو عطقني اعر هنأل «هتفصو هردق ركذ

 . ًاعطق حص هلبق ُهاَمِلَع نإ ؛ةميقلاو ردقلاب ملعلا لبق اقرفت اذإ ام فالخلا لحمو

 مسحها

C™ 
 يأ

 .نالوقلا :ليقو ؛بهذملاىلع هتفرعم طرتشي الف ؛ًادهاشم ًاموقتم ناك ول :ّعْرَ

 :طرشلاب هدارمو ؛ُهل ٌعوضوم ٍمّلَسلا ظل نأل نيد هيف ِمّلَسُمْلا نوک :يناثلا

 اَذَه كِنَلإ تنلْسَأ :لاق وف مّلَّسلا ةقيقح يف ةلحاد ةّينْيَدلا نإف ؛هنم دب ال ام

 يف ًاعْيب ُدِقَعَنَي الر بَل ءافتنال اعطق يأ ِمَلَسِب سيلف ِدْبَعْلا اَذَه يف بْوُقلا

 كنم تْبرتشا :لاَق ولو «ىنعملا ىلإ ًارظن ؛معن :يناثلاو ءظفللا ىلإ ًارظن رهْظألا

 عيب َدَقَعْلا كتغب :َلاَفَف ةمذلا يف مهاردب اذكر يأ َمِهاَرَدلا هِذهب اَذَك ُهَتَفِص ابو

 ال مَلَّسلا ظفل فالخب یب ٍمَلَس لکو «ىنعملاب ارابتعا ءامَلَس :َليِقَو ظفللاب ارابتعا

 ةروص يف نييعتلا بجو ًامزج امّلَس ناك ًامَّلَس تيوشا :ُهدْعَب لاق نإف ؛عيب هب دقعني
 ير ميلا ےھت 033 هع 7 1 3
 .ةريخو يلماح ا هلاق نيدلاب نيدلا عسب ىلإ ىدا الإو ءاعيب ةانلعجج اذإ نيدلا

 هِلْمَحِلَو لص وا ميلْستلِل لص ال عضم مل اذإ هنأ ْبَهْذَمْلا :ثلاثلا



 ff ملسلا بانك

 اذإ هنأل الق الِإَو اوم ناك اذإ ءاح ا حتفب يأ يللا ُّلَحَم نايب طرتشا نوم

 نكي مل اذإو «هيف ميلستلا فرعلاىضتتا هوم لمحلل سيو ًاحلاص عضوملا ناك
 نسم هب ىتفملا وه اذهو «نييعتلا طزشاف ةنكمألا فالتخاب ضارغألا تتوافت كلذك

 نيعتيو «عيبلاك نيعتلا هيف طرتشي الف احلا ململ نأ .لصألا يف ةحضوم قرط عبس
 دقعلا ناكم دا ارملاو ءيا الض اح ريع اني رل نکل < ؛ميلستال دقعلا عضوم
 املف لجوملا امأ ًالَّجَوُمَو ؛ ادوجبوم هيف ُملَسُملا ناك اذإ اح ٌحِصَيَو ٌةَلَحَملا

 ررغلا نعو ءزوجأ لاخلا يف وهف ًالجوم زاج اذإ هنألف احلا امأو «بابلا لوأ فلس
 «عييبملا ةبيغ عم ٍعل زاوجو رّْسلا صخر ٍمَلسلاىلإ عيبلا نع لودعلا ةدئافو عبا

 الو ًاليجأت طرعشي ملف يأ ق 0 «ةمذلاب قلعت وه ذإ خاَسِفْنإلا نِي ْنْمَألاو
 كيحأتلا هيف فرعلا نأل دفعي ال :ليقو .عيبلا يف نمفلاك .ًالاَح َدَقَعْلا ًالولح

 يوق وهو ةرسيملاب تيقوتلا ةعزخ نبا زاحأو «لوهجج لجأك هيف توكسلاف

 وأ برع وش نع ان «نيفلاسلا ثيدحلاو ةيآلل «لَجألاب ملل طرششُيَو

 ىّلَع لح رهشل يأ ءَقَلْطَأ نإ ,ةطوبضم ةمولعم اهنأل ءًراَج موُرلا و أ سرلا
 لوألا ابال يق بِسُح ٌرْهَش سكنا ناف ٠ ءعرشلا زا يلالهلا

 ةّحِص ٌحَصَألاَو ,ددعلاىلإ انعجر رسكنملا يف لالهلا رابتعا رذعت امل هنأل نال

 دسفي ياشار هب مال ناحل ققحتل لوألا ىلع ُلَمْحُيَو ,ىَداَمُجَو ٍديِعْلاب هليجأت
 ناك اذإ امأ ءامهلبق دقعلا ناك اذإ نيديعلا يف فالخلا لحم نأ رهاظلاو هددزل

 .ةعفرلا نبا هلاق دقعلا يلي يذلا هنأل ءامهنم ريخألا لإ عقاولا بسحب فرصنيف امهنيب

 رايح رحآ يف رحبلا يف هللعو ءحصي مل ادغ سمشلا عولط ىلإ :لاق ول :ٌعْرَ
 تقو ىلإ هلوق فالخب ؛ءامسلا ميغت نأب نوكي ال دق سْمّشلا عولط ناب :نيعباتما

 يف اَهُدوجو اًهِعْلُط نم موهفملا نأل ؛رظن لوألا يلو «حصي هنإف سمشلا عولط
 : . رمألا سفن

 «ميللستلا ٍبوُجُو دنع هِميِلْسَت ىَلَع ًروُدَقَم هيف مّلسُمْلا نك طرت :للمق

 َرْخآ دلي ُدَجوُي ناك نإف «هيف مّلَمملا عنتميف هعيب عنتمي هميلست نع زوجعملا نأل



Ye 

 الصأ عيبلل اهنم لني ال ناك ۽ ر يآ جف او ينل لقت ا نإ خنس

 نا ْوَلَو «ةيدملاك عيبلا ريغل نكل «هلقنب ةداعلا ترحب وأ رودن ىلع نكلو ا

 سلفا اذإ امك ِرَهْظَألا | يف خيتي مَ ءءاحل رسكب يأ يلم يف عطنا م

 ىلع ٌرايخلاو هَدَجوُي ىح ٍرْبَصلاَو ,هخْسف َنْيب ُمِلْسُمْلا ُرّحَتَيف ءنمشلاب يوشلا

 امك ؛خسفني :يناثلاو «يعفارلا مرج هبو «يحارلا ىلع هنأ حصألاو «هجو يف روفلا

 ةعاطِقنا ءاضيأ ءاحلا رسكب يأ ٌلِحَمْا َلِبق َمِلَع وو ءرضبقلا لبق بلا فلت ول

 معن :يناشلاو ميلستل بوحو تقو ئ م هنأل «ّحّصألا يف هلق راح الف ُهَدْنِع

 وَ اليك رق َموُلعَم ُةَنوُكَو ٍءعاسفتالا يف نالوقلا يرجيف «لاحلا يف زجعلا ققحتل

 ليكمل م حمير «سايقلاب ءاعْرَذ وأ ادعو «بابلا لوأ فلاسلا ثيدحلل نرو

 مامإلا لهو .دبعتلل تايوبرلا فالخب رادقملا ٌةفرغم دوصقملا نأل ةُسمْكَعَو انو

 ول ىتح ًاطباض هلثم يف ٌليكلا ُدَعُي ام ىلع نوزوملا | ليك زاوج باحصألا قالطإ

 روج :كلذ دعب يعفارلا لاقو ءحصي مل ًالْيَك امهوحنو ربنعلاو كسلا تاق يف ملأ

 ةف عاص ة ةئام يف مَلْسَأ ولو نایک اهدوجو مَع اذ راغصلا ئلاللا ين مسل

 ..دوحولا ةرِع ثرري هنأل حصي ْمَل ذك اَهَنْزَو أ ىَلَع

 يأ ناَمّرلاَو ؛لَجْرْمسلاَو ؛ءاغقلاو ناال ؛خبطبلا يف رولا ُطَرَتْشُيَو

 جنارلا ركذءام لثمو «توافتلا ةرثكل ٌدعلا الو «لايكملا يف قاجتلل ليكلا يفكي الو

 فلا لقب عون يف ءددعلاب ال يأ نزّرلاب زوُللاو ؛زوَجْلا يف ٌحِصَيَو ,ضيبلاو
 اذكو «ضارغألا فالتخال هيف مّلّسلا عنتما ةقرلاو ظلغلاب هروشق تفلتحا نإف يأ

 لوألاو «لايكملا يف اهيفاجتل ءال :يناثلاو « «بوبحلا ىلع ًاسايق ٌحَصألا يف ًالْبَك

 نزولا دحلان نا يف ٌعَمْجُيَو «يطيوبلا صوصنم :يناثلاو «رصتخملا صوصنم

 الف رايتخا ىلع برضت اهنأل ءاذك ةدحاو لك نزوو ةنبل فلأ :ًالثم لوقب يأ

 سف ًالاَيْكِم يع ولو «بيرقتلا ىلع اهنزو يف رمألا مث ,دوحولا ةزع ىلإ يدؤي

 «لرهجب هنأل ةعصقلاو زوكلاك هرادقم فرعي ملو يأ ءاداَتْغُم نكي ْمَل نإ «عامإلاب

 يف الف «ًاداتعم ناك نإو يأ َألإَو لحما لبق فلتب دق هنأل ؛ًاررغ هيف نألو



 5 ملسسلا باک

 دسفي :يناشلاو ءاهيف ضرع ال لا طورشلا رئاسك ُئييعت اوغلي لب يأ «حّصألا

 عون نييعت امأ «ليياكملا عون نم درفلا نييعت انه نييعتلاب دارملاو «فلتلل هضرعتل

 .هطارتشا نم دب الف هيلع صيصنتلاب وأ ةبلغلاب ليباكملا

 عامجإلاب حصي مل ءاهرم نم رادقم يف يأ :ٍةريِغَص ٍةَيرَق رَمث يف َمَلسَأ ولو
 نييعتك هنأ :يناثلاو ابلاغ عطقني ال هنأ ٌحّصَأْلا يف ّمّص ِةَميِظَع وأ رذعتلا ةيشح

 ةرصبلا يلقعمك هدافأ نإف ءًاعيونت دف مل اذإ فالخلا لممو «ةدئافلا مدعل لايكملا

 كلذ يف ضرغ ُهَلف فاصوألا يف نافلتخي نكل «فنص دادغب يلقعم عم هنأل ؛زاح

 ُّضَرَمْلا اهب فتحي يلا «فاصوألا ةفرعم طرشيو يأ ءبفاّصْؤألا ٌةَفِرَْمَو

 امع كلذب زحاو ءاهببسب فلتخت ةميقلا نألو ؛ةنياعملا نم برقي ءارِهاظ ًافالتخا

 يفكي الف هيلع دوقعملا زيمتيل دملا يف اًهُرْكِذَو هركذ لامهإب سانلا حماستي
 نأل ِدوُجْوْلا ةَرِع ىَلِإ يدوي ال جَو ىّلَع ,دقعلا سلجب يف ناك نإو هدعب اهركذ
 .هميلستب قثوي اميف الإ زوجي الف ٌررغ ّمّلَسلا

 يسرك ناكرألا دوطقملا طلخا ةفولفت طبت آل يف عمت ال
 ربنعو كسم نم ةبكرم ةيلاغلا نأل طوُلَخَم قاّيْرتَو ؛فخَو ؛ةيلاغَو ؛نوُجْعَمَر

 زرتحاو «ةناطبو ةراهظ نم بكرم فحلاو «يعفارلا هلاق امك روفاكو دوعر

 ُةَتَحِص :ٌحَّصَأِلاَو هيف ْمَلّسلا زوجي هنإف رجح وأ ًاتابن ناك اذإ امع طلتحملا قايرتلاب

 يازحألا نم ءزج لك طبض ةلوهسل يأ رخو يباتعك طبضصنملا طلتخُمْلا يف

 ببر وأ رت ّلَخَو ٍدَهَشَو ؛طفآر ؛نْبْجَو ,تانوحعملا ىلع اسايق عنملا :يناثلاو
 هحلاصم 2 بييبزلا وأ رمتلا لح ىف ءانار طقالاو نبحلا يف ةحفنألاو حلملا نأل

 عمشلا نأل ؛عنملا :يناثلاو ءرمتلاكف دهشلا امأو «ءاملاب طولحملا نيللاك ءال :يناثلاو

 ريغ ًاريثأت هيف رانلا ريثأتل نيِرْثْكألا دنع حصا يف ربحا ال ,رثكيو لقب هيف

 .هيف كلهتسم حلملا نأل ؛ةحصلا :يناثلاو «يتأيس امك عنام وهو طبضنم

 ير مر ل

 هنوك نم قبس امل هةَرِعْلا عضْوَمِب ِدْيّصلا ملك ُهُدوُجُو ردي اَميف حصي الو
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 مجحلاك اهبعوتس ا يأ فاصوألا ىصقتس ١ نإ هنأل ةُدوُجُو رع ِىَلَسلا يف هركاذ بحي

 ؛«طرشلا نادقفل عنتما ىصقتسي مل نإو قَّرِعْلِل عنتما ءاغملار تولار لكشلاو

 اک اهيف ملا زوجي هنإف ؛راغصلا نع رابكلاب زرتحاو ,تيِقاَويْلاَو رابكلا وُوُللاَك

 وأ ةرحألا جت امهنم لك فصو عامتجا نأل ءاَهِدَلَو ْوَأ اهتخأو

 ةيراجلا وأ ءأبتاكدبعلا نوك طرش ول امب لكشم وهو ءدرحرلا ٍةَرِع ىلإ يضفي ةونبلا

 ةطورشملا تافصلا عم كلذ عامتحا ردني هنإف «ةطشام

i 

 ٍةيراجو ترو وأ

 N لي نو نافع CEE يل تبني هنأل ءَناَوّيَحْلا يف حِصَي :عْرف

 امأ را ل املا و دل | ِهْيَلَع هنأ حص هنالو ورع نبا ةزاجأو

 ةعطقنم هل دوعسم نبا ةهاركو يقهيبلا هلاق اون ونت دم

 ُهَرَمَأَف ؛لبإلا e افك قي هذا أ لع هللا لور ّنأ) ؛ورمع نب هلل ادبع نع (۸۲)

 وبأ هاور .ةقدصلا لإ ىلإ َنيريعلاب َرْيِعَبلا ذحأي َناَكَف :ةَقَدّصْلا صالق يف دأب نأ

 مكاحلاو .(77517) ثيدحلا :كلذ يف ةصخرلا يف باب :عويبلا باتك :ننسلا يف دواد

 .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو رو اس

 ملسم طرش ىلع :لاق يهذلا هقف

aاَبَأ َرَمَأَف ةا ١ لبإ نِم لبإ كا كب فلس لي ا ا  

 .ايعاَبر ارا الإ اهي دجال : :َلاَقف ؛ عقار بأي مح. ركب لكلا يمقن ان فا

 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور . [ ٌءاَضق ْمُهْْسْحَأ سالا رايح نإ ؛ُهاّيِإ هطعأ ] :َلاَقف

 ا تيدشلاتاناملا

 اًبرلا بار أ يف ٌركَذ هنأ ٍرَمُع نع يِوْرَو :لاق يقهيبلا لقن) ؛ديظ رمع ةهارك امأ © (85)

 ادهو لاف م ن ادع ني وساقلا نع نع يدوعسملا ةياور نم .نس يِ َمِلْسُي نأ

 . )۱١۲۸۲( رثألا :ن نار ی علا را يسيل یر کا رسلان : طقم

 وعلم نبا نأ ؛ميهاربإ نش نأ Ta نيا نا

 0 (ناَوْبَحْلا الخ ام ىس ٍلَجأ ىلإ ءيش ل اك يف ٍملّسلاب ًاسأب یر ال ناک

 .هتع عطقنم وهو : :يعفاشلا لاق :لاقو )١١۲۷۹(« رثألا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا

 ةياور ةهاركلا يف ًاعطقنم دوعسم نبا نع ُهاور نم ةياورب يعفاشلا ديري :لاق مث

<< 
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 يکر ڪک هون ُرْكِذ قبولا يف طريف 2 ”'ءاَمّصْولا يف ٌمّلَسلا هنع يور لب

 هنْوَلَو .هانلق امل حجارلاىلع هركذ بجو عونلا فنص فلتخا نإف ؛ضرغلا فالتحال
 اذإ اذه ؛ةردك وأ ءافصب هداوسو يأ ةَرَقُش وأ ٍةَرْمْسِب ُهَصاَيَب ْفِصَيَو ضنك

 هَل ُضُرَمَتلا طرشي الف يجنزلاك فلتخي مل نإف «فنصلا وأ عوتلا نول فلتخا

 ُهَلُكَو كلذ لكب ضرغلا فالتحال ءَرصِقَو الط ِهَدَقَو نسو هيواو ِهتَروُك ذو
 .هرودنل جي مل صقت الو ةدايز الب عبس نبا هنوك طرش ول ىتح يأ يبیرقتلا ىَلَع
 طرح الو مع فئصملاو ةصاخخ نسلا ىلإ ةبسنلاب الإ بيرقتلا يعفارلا ركذي ملو
 «لاحتكا ريغ نم لحكلاك ٌداوس نينيعلا نوفح ولعي نأ وهو ءلَحكلا رک

 هلامهإب سانلا حماستل ٌمّصألا يِف :مدلكتر جعدك يأ ءاَمِهِوْحَنَو نّمسلاَو

 . دوحولا ٍةَرِع ىلإ هركذ يدؤي ال دوصقم هنأل ؛يوق وهو طرشي :يناثلاو

 .حصألا يف ةراكبلاو ةبايثلا ٌرْكِذ طرشي :ّعْرف
 يما و LK 0 ماو ماو

 ضرغلا فالتخال ةونألاو ٌةَروُكذلا ريِمَحْلاَو ,لاغبلاو ءلْيَخْلاَو ,لبالا يِفَو

 يقو .هاسلق امل الفم ةّييحرأك فنصلا اذكو يأ ولار فلا سلاو ءامهب

 دقو . ةمطقنم ًاضيأ يهف درعسم نبا نع ريبج نب ديعس ةيلور نأ .يعنلا ميه را

 داو ان نافع نب دامني مَع يبت نأ ؛ئيرتحبلا يب نأ ْنَع) :يفاشلا لاق :يتدملا لاق

 دع الع يف ها اوتو ؛هليإ نبل هب اوم ٍلُحَر لبا يف كبش اوصف

 هليإ لن ًالبإ هيدا ىطْعُي ن أ مَكَحَف يونس نا مكب يضر هول نا ُهَدْنِعَو

 ناري ين ىق هنأ وعم نبا نع ىَوْرُيف .ناَمْحع كلذ دفناف بلاص لئ الاصو

 يوت نأ ديرو انو َناَك ِهْيِداَوب هاَطْغَأَو ٍةَنْيَمْلاب هب ىّضق اذإ ل ءان هع ناريَحب

 ِنَمْحّرلادبَع نب مِساَقْلا نع يدوُعْلسَملا نع نوور ماو هلق لو هن َناَمْثُع ع

 وز نع ماز ادر ر فلعل هس يم وشم ف ناش :لاَق

 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ناَوْيَحْلا يف مسا َراَجَأ هن نأ سابع نبا ِنَع نوُوْرتَو
 كلتو ؛ناويحلا يف ملُسلا هتهارك ةياورو ضراعتت ةياورلا هذهو )١١١۸١(. رثألا
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 هطيسد ل ا هرك هاك لا رَبِكَو ُرْعّصلاَ ,عؤتلا ِرْيَطلا

 ٍعِيضَر يِصَخ ٍرَكَذ ءِزْعَم وأ ناص وأ ِرَقَب محل مْخَللا يِفَو «يعنارلا هلمهأو

 ا وأ ا ةفولعلاو یا و يحلق كلذ ر و اقولكم

 ؛ةيعارلا ةفولعملاو «هوحنو ميطفلا عيضرلا دضو «لحفلا يصخلا دضف ركذ ام دض يأ

 نم ؛هركذ مزلي مل فولعملاو اهيف يعارلا فلتخي ال دلب يف ناك ولو :يدرواملا لاق

 رهف ءاملاو ىعرملا نم برق املكف «ضرغلا فالتحال بنج ْوَأ فيك وأ ٍذِخَف

 E ىلع ةنطغ تو ىلا ظنك ةركا عشا ا

 بجي ملو ءزاج هغزن طرش نإف «قلطأ اذإ اذهو ءًالاصتا دشأ وه لب رمتلا نم ىونلا
 ل

 يعيبر ناتكك عونلا اذكو ءالثم نطق نم هنأ نيبيف يأ ُسْنجْلا بالا يفو

 ؛ضْرَعلاَو لولا «ضرغلا هب فلتخا نإ هيف جسني يذلا دلبلا اذكو ؛يفيص وأ

 يف ضارغألا فالتال ةَنوُسْحْلاَو ُةَموُعلاَو ُةَقرلاَو ؛ُةَقاَفّصلاَو ُةَقَدلاَو فَلاَ

 :ةقرلاو «ِضْعَب ا ا ٍضْعب ُماَمِضْنا :ةقافصلاو ؛ظيلغلا فالح قيقدلاو ؛كلذ

 روُصَقَمْلا يف ُروُجَيَو ءةدئاز ةفص رصقلا نأل ,ماخْلاىَلَع لمح ُهَقَلْطُمَو اَمُدُعاَت

 يف هنوكو هنولو غبصلا نيب اذإ يأ ووُربْاَك جملا لبق هلع عب امو «ماخاك
 دعب يأ ُهَدْعَب غوُبصَمْلا يف ُهَتَحِص ُسِيْفَألاَو ءيدرواملا هلاق امك فيصلا وأ ءاتشلا

 هار ُرِوُهْمْجْلا َعْطَق هبَو ُكْعنَم حصألا :تلُق .غوبصلا لزغلا يف امك جسنلا

 هنيب اوقّرفو ؛بوشلا تافص نم امهريغو ةنوشخلاو ةموعنلا ةفرعم عنمي هنأل ملأ

 صنو ؛روهشملا وه اذهو :هيحرش يف يعفارلا لاق «نيع وهو رثأ اهنأب ةراصقلا نيبو

 .ًاضيأ يطيوبلا يف هيلع

 ا ر

 «يرصب وأ يدادغبك يأ هدب «ينرب وأ ىلقعمك يأ ُهْعْونَو هل 1 رمتلا يفو

 ,ةَئادَحَو ُةَقتِعَو دشأو ريبكلا نم ىرقأ ريغصلا نإف يأ ءاَهُرَبِكَو تاّبَحْلا ُرْفِصْو

 «ةفلاسلا طورشلا يف يأ ,رْمَتلاَك ٍبوُبُحْلا ُرِئاَسَو ةَّطْنِحْلاَو ءامهنيب هطسوتو يأ



 .Va مسل ١ باتك

 .اهطسوتو اهربكو تابحلا رغصو هدلبو هعونو هنول نيبيف

 نأل يِفيرخ وأ ّيِفْيَص ءبيطأ يلبحلا نأل ْيِدْلَب وأ يلج لَسَعْلا يقو

 ىعرملا نيبيو :يدرواملا لاق كلذب ضرغلا توافتل ٌُرْفْصُأ وأ ْضْيْبَأ «دوحأ يفيرخلا

 صوصتملاو تلق هب ضرغلا فلتخي ال هنأل ُفَئاَدَحْلاَو قنعلا طرشي الو ءاضيأ

 اطا رتشا مالا يف هيلع

 :ُتلُق هطضني ال ًاريثأت امهيف رانلا ريثأتل «يِوُشَمْلاَو خوُبْطَمْلا يف ٌحِصَي أَو

 لسعلا يف يأ ءسْمّشللا ٌريِثأت ٌرْضَيألَو ءالنم ركسلاك زييمتلل نوكي نأ الإ مهللا

 وهو مظعلا اهمظعم نأل ناَريَحْلا سوور يف ُهُعْنَم :ٌرَهْظَألاَو هفالتحا مدعل هريغو
 فوصلا نم ةاقنم تناك اذإ ام فالخلا لحمو «محللاك زاوا :يناثلاو .دوصقم ريغ

 اعطق زوجي الف الإو ةين يهو رعشلاو

 هركذ امك ًانزو هنم عطقلا يف الإ لجو اراش طز فيم يف عصب
 رسكب «ريجنطو ؛ةرانَمو ؛مُقْمُقَو (سْطَو ؛زوكو ةضورلا يف هلفغأو يعفارل
 عم نزولا عامتجا ةردنلو طبضلا رذعتل بابحلاو قيرابألاك يأ اهون ءءاطل

 ةقيضلا فالخب اهفالتخا مدعل ةعبرْمْلا لاطْسألا يف حِصَيَو .ةطورشلا تافصل

 . هطابضنال وبَلاَق يف اًهْنِم بص اًميِفَو ءسوؤرل
 موقي ال هنأل هيف عنملاىلع باحصألا رثكأ بكرم وأ ةنيفس يف ُمَلَسلا :عْرَف

 هركذ فورعم هنأل ؛زوجي :مهضعب لاقو ءاهفصو *”ءافيتسا نكمي ال تالآب الإ

 .يلجعلا

 ِدِّيَجْلا ىَلَع ُهَقَلْطُم ٌلَمْحُيَو حَصألا يف ِةَءاَدرلاَو ِةَدْوَجْلا رك طرشي الو

 ةدع يف صوصنملا وهو اهب ةميقلاو ضرغلا فالتحال طرشي :يناثلاو «فرعلل

 امهدحأ وأ اهالهج ولف يأ ءِتاَفَّصلا نْيَدِقاَعْلا ةَفرْعَم طَرُيَو ألا نم عضاوم
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 . ءاصقتسا :ءافيتسا لدب )١( ةححسن يف (#)



 ملسلا بات ؟بها

 صوصنملا وهو امهعزانت دنع هيلإ عجربل ٌحّصألا يف اَمُهْرْيَع اذكو «عيبلاك حصي م
 الا ىلع لومحم صنلاو طرتشي ال :يناثلاو ءاضيأ

 عيبملل عيب هنأل هعونو هيسنج َرْيغ هيف ٍمَلسُمْلا نَع لدبي نأ حص ال لصف

 تفلتخاو عونلا دحتا ول امك وعون يف ُروُجَي :َليِقَو عم مدقت دقو هضبق لبق
 نم اَدْرَأ ُروُجَيَو «عاونألا فالتخاب فلتخت ضارغألا نأل هلو بحي الو «ةفصلا

 ْزوُجَيَو «هقح نود هنأل بجي الو ءةفص تئافلاو هقح سنج ُهنأل طولا

 «ةنملل ؛ال :يناشلاو هرّيستت ال ةفص ةدايز اهنأل حّصألا يف لوق بجي وأ ةوجأ

 ناب حيحص ضرغل هوب نم ٌمِلْسُمْا َعْماَف ءاحلا رسك كب هّلِحَم َلْبَق ُهَرصْحَأ ولو

 يف بهنلا فوحو ناويحلا ف فلعلا ةنومل رَبْجُي ْمَل ٍةَراَغ َتْقَو وأ اناَوْيَح ناك

 يف حيحص ضرغ هل نكي مل نإو يأ َألإَو «ةراغإ حصفألا قَراَغ) هلوقو «ةراغإلا
 تع ةعانتما نأل َريجَأ نهر كفك حيحص ضرع يدَوُمْلل ناک نإف 5

 نم هيف امل ؛ربجي ال :يناثلاو «هانركذ امل ِرَهْظَأْلا يف ذ ٍةَءاَرَبْلا ضَرَع ِدَرَجْمِل اَذَك

 لَم ٍرْيغ يف ءاحلا رسكب ٌلحَمْلا َدْعَب َِْلِإ ُمَلْسُمْلا يشل هجو ولو تل

 همازتلا مدل تنم ويقتل ناك نإ اد ألا ُةمَرْلَي ْمَل هناكم وهو اهحتفب يأ يللا

 هيف ٍمَلْسَّمْلا نع ضوعلا ا ذحأ نأ ١ عجم ىَلَع ةَلوُليَحْلل هتَميِقب قب ُهَبِلاَطُي لَو ءاف

 هيف ٍمْلْسمْلا عطقنا ول امك لاملا س أر دادتساو حسفلا ملل زو رياح يَ

 ماشا ناكم ل اهمححا رل اهنأل يفقس ومب سيئ هلأ اب باب يالا

 لحم ريغ ين يأ كانه ِهِلوُبَق نِم عنتما نإو «هيف ملسملا ذح أو ةميقلا در نيعت

 ءررضلا نم هيف امل ءافّوَحُم ٌعِضْوَمْلا ناک وأ قوم لقتل ناک نإ ْرَبجُي مل ميلستلا

 افلس دقو لحما لبق ليجعتلا يف نيلوقلا ىلع يم فالحل ا راجا ٌحّصْألاَف لَو

 ةتفيِصَو «ضزقملا نع ارك فك هيف نا ؛هيلإ يأ بوُدْنَم ضاّرُفإلا :ٌلْصَف

 ًاميرص اَنْهَو ؛ةيانك (ذحن) اولعح لع هح ؛عيبلا يف ههلثوب هد و أ كفل وأ كط َكِتْضَرْفَأ



 Ye مّلسلا باك

 ْوَأ دوصقما ىلع اهتلالدل يثرب نمضي ئهن هنأ ىلع ًءانب نوكي نأ ٌروحي

 ُهْلوُبَق ُطَرَتْشُيَو هَبِه ناك ُهَكْتْكْلَم ىلع رصتقا نإف يأ ُهَلدَب درت نأ ىَلَع ُهكَتْكْلَم

 الف ضرب فالتإ ضرقلا نأل ءال :يناثلاو «تاكيلمتلا رئاس يف امك حالا يف

 عربت هنأل < عراة ؛ضرقملا يف طزشير يأ «ضرَقُمْلا يِفَو ءالوبق يعدتسي

 يضاقلا ىنثتسي :معن ةرورضلل الإ لفطلا لام ضارقإ زوجي ال كلدلو ةبئاش هيف وأ

 ءامرغلا يضر اذإ سلفملا لام قح يفو هلاغشا | ةرثكل حصألا ىلع ميتيلا قح يف

 .هيلع صن هلك لاما عمجي نأ ىلإ ةمسقلا ريحأتب

 «ةعفنملا وأ نيعلا وس ةمذلا ف ترت حسب هنأ يف مكي اق نار وخت

 ىنعم يف ريصتف اهدريو اهؤطي دق هنأل ءرهظألا يف ٍضِرعفُمْلِل لح يلا ةر اجلا الإ
 زوجي :يناثلاو «ةنيدملا عاج نع كلام هلق امك عمم وهو طول يراوحل ةحابإ

 هنإف ةرهاصم وأ عاضر وأ بسب مرحلا نع (لحب) هلوقب ززتحاو «دبعلا ىلع ًاسايق

 «هعون يف يأ هيف ملي ال اَمَو «ةيراحلا ضارقتسا يف ةأرملاك ىفتخلاو ءاهضارقإ زوجي
 «عيبلاك زوجي :يناشلاو «هلثم دري ىتح هطبض رذعتل ٌمّصألا يف ُهُضاَرْفإ ُروُجَي آل

 يف هراكذتسا يف يمرادلا لاق «راتخملا ىلع هضارقإ زوجي هنإف زبخلا ىنئتسيو :ْتْلَق

 اعنامت نإو ءزاج ًازبخن وأ زاج هتميق در نإف «زئاج هضرق فلسو عيب نع يهنلا باب

 ناهجوف زبخ در طرش ىلع ًازبخ هضرقأ نإو :لاق «ةميقلا ىلوألاف نابزرملا نبا لاق

 .ٌددَرَت شوشغملا ف یو هراد نم صقش ًاضيأ ىنثتسيو «ناطقلا نب | امهاق

 هنأل َروُص للا مُوَقَُمْلا يفو ءهقح ىلإ برقأ هنأل ءيلِمْلا يف لِما ُدَريَ
 رهو ررر موقع فلتأ ول امك ُةَميِقْلا :َليِقَو ءاهب مالعإلا ىلإ رقتفال ةميقلا تبحو ول
 ؛ ِةَميِقب ُهَبَلاَط َةَنْوُم لقنللو ضارُفإلا َّلَحَم ريع يف هب رق لَو «سيقألا
 م ع عبس ذر رش ی نم هيف امل لغم اب ال يأ «ضاّرُقإلا

 ةعامج هلاق امك ابر َرُهَف ةعفنم رج ٍضْرَف لک نأ ؛ضزقملا ردقلا ىلع يأ ٍِةَداَيز ْوَأ

 . طقف (۳) ةحسنلا يف دجوي طح هتمت ام (#)



Verململا باك  

 فل ستسا ٌمالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ,ْنَسَحف طش الب اذكَه دَر ولف «ةباحصلا نم نق نم 2ك ا هم rT )هي نا نمو كس »11

 :ٌركبلاو ؛© ”ملسم هاور [ ٌءاّضق ْمُهنَسُْح أ سانلا راي نإ ] :لاقو اًيِعاَبَر درو اركب

 . ةعباسلا يف لحد ام :يِعاَبَرلاو «لبإلا نم ريغصلا وه

 يمرادلا امهاكح ناهجو هيفف «هنم ّلقأ درا نأى لع اعيش يضرقأ :لاق ول :ٌعْرف

 .ناطقلا نبا نع هراكذتسا يف

 دعو هنأل «طرشلا اهل ُهَرْيَغ ُهَضِرْفُي نأ وأ حيِحص ْنَع ًارئسَكُم طش ور

 ؛هسفن ىلإ عفنلا ضرقملا رج هنع يهنملا نأل دملا ُدِسْفُي ل هنأ حصألاو هب ُهَدَعَ

 ءدسفي :يناشلاو انس ادعو هدعوو ةحاسملا يف داز هنأل ؛ ضرقتسملل عفنلا انهو

 لمأتف نهرلا نم هريظن يف ححصملا وهو سكعلا طرشك دقعلا ىضتقم ينائي هنأل
 .قرفلا

 ضرع ٍضِرْْمْلِل نكي ْمَل نإ حيِحّص نع ٍرْسَكُم طْرشْكَوُهف ًالجأ طر وو
 لحألا عنتماف لضافتلا هيف عنتمي دقع هنأل ؛لجألا مزلي الو ءدقعلا حصيف قفر هنأل

 يل هديق امك ٌءِيِلَم ضرفتسملاو يأ يبه ِنَمَرَك ناك نإَو «فرصلا ىلع سايق
 رج نم هيف نأل ّحّصألا يف رسم ْنَع حيجص طْرَسَكَ «يعفارلل ًاعبت ةضورلا

 طْرَش هلو «دقعلا حصيو طرشلا اوغليف ضرع ريغب ليجأتلاك هنأ :يناثلاو ؛ةعفنملا

 مكاحلا دنع هب رارقإلا طرش اذكو «هيف ةدايز ال دقعلا يف هقثوت نأل «ليفكو نهر

 .هيلع ٌداهشإلاو

 ؛لبَقو ًافلأ كتضرقأ :لاق اذإ الإ للا «لرأو ةبهلاك ضباب ضْرَقْلا ُكِلْمَيَو

 لوطلا عم ءانبلا نكمي ال هنأل زوجي ال هنإف ءلصفلا لاطو ءافلأ هيلإ عفد مث ؛اقرفتو

 يبأ نب بوقعي لاقو «هرقأو بذهملا نع ةضورلا يف هلقن ءرصق اذإ ام فالخب

 يفو «بيرغ وهو «لصفلا لوط عم نعي «زرجي ةبهلا يف كلذ لعف اذإ هنإ :نورصع

 (AT) مقرلا رظني (85)



 هل ذإ ةضحم ٌةضواعم الو ُلَدَيْلا هيف بجي ذإ ًاضحم ًاعربت سيل هنأل ,فّرَصتلاب :ِلْوَ
 نأ ٌحصألاو .هلدب رارقتسا دعب هكلمي نأ بجوف يتأيس امك ًايقاب ماد ام هيف عوحرلا

 ءضرسقملا كلم يف يأ ءأيقاب ماد ام ِهِيْيَع يف ٌعوُجُرلا هل كلا لير بفرص لك
 «لوأ هنيعب ةبلاطملاف «تاوفلا دنع هلدب ميرغت هل نأل مَلغَأ هللاَو مصألا يف هلاحب

 ةنايص رخآ عضوم نم هقح يدؤي نأ ضرتقملل لب ال :يناثلاو «هلدب نم برقأ هنأل

 هلف فرصتلاب انلق نإف ءضبقلاب كلمي انلق اذإ فالخلا لحمو ؛نويدلا رئاسك هلم

 شرألا قلعتم ىنج وأ هبتاك وأ هنهر اذإ امع (ولاحب) هلوقب ززتحاو ءامزج عوجرلا
 نمسلاك ةّلِصَتُ وأ اهنودب هدأ ةلصفنم ةدايز داز ول نکل عوجر ال هنإف «هتبقرب
 هلثم ذأ َءاش ثإو شرألا عم هدأ ًءاش نإف :يدرواملا لاق ءصقن نإو اهعم هذحأ
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 ىفوتسي نيدب ةسقينو لام نيع لعح :عرشلا يفو «توبثلا ةغللا يف وه :نهرلا

 نامر :ىلاعت هلوق عامجإلا لبق بابلا يف لصألاو «هئافيتسا رذعت دنع اهنم
 “نما هرو كلو نعرو “اوم AA r عش و مرا 2 ر

 َرقتفاف يلام دع ُهنأل اَمُهَماَتُم ُموَقُي ام وأ يأ «لوبقو باجي الإ حصي أل

 دقعلل ةَحلصم وأ وب نَهترْمْلا مده ُهاَضتفُم هيف طرش انإف عيلاك امهيلإ
 نهترملا رضب ام طرش نإَو «عيلاك دفعا حص هيف َضَرَغ أل ام وأ داهشإلاك
 ٌرَضَو َنِهَنرْمْلا عفت نِإَو هرو لحما دنع ةع ال نأ طرشك يأ «ُنْهّرلا َلَطَب
 لك ر :ماللاو ٌةالّصلا هيلع هلوقل طرشلا لطب نهترملل هفتم طْرشك َنِهاَرلا

 . ۲۸۳ / ةرقبلا (۸۷)

 نع دوسلا يِبَتَدَح :لاقف ملسلا يف نرل ميهار دنع انْركَذ :لاق ؛شَمْعَألا نع © (۸۸)

 ُهنَهَرَو لأ ب يوري نم ًاماعط ىرتشا يبنلا نأ ؛اَْنَع هللا يير َةَشئاَع

 85 يبلا ءارش باب :عوببلا باتك :حبحصلا يف يرابلا هاور .(ِدْيِدَح ْنِم اعر

 نهرلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يب ملسمو .(؟058) ثيدحلا :ةديسنلاب

 : لت 559 ثيدحلا :هزارجو
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 يبا َنَهَر ذلو حنس ٍةلاَهإو ريش ربحب 4 يبنلا ىلإ ىم هنأ) ؛كيض سنا نع @

  aا را ل دقو راما“ ل ياناس 01
 أ لاقو (هلهأل اريعش ةنم ذحأو يدوُهي دنع ةديدملاب هل اعرد يو

 وول و ب و وح دم وب a و ر 0

 يراخبلا هاور .(ةوسن عستل هدنع نإو «بح عاص الو رب عاص 5 دمحم لآ دنع
 .(؟51253) ثيدحلا :حيحصلا يف

 به



 1 نضر بات

 هفلاحمل ِرّهْظَألا يف ْنْهّرلا اكو “[ ُلِطاَب رهف هللا بات يف سيل ٍطْرَش
 رثؤي ملف عربت هنأل ؛لطبي ال :يناثلاو «نهترملا رضي يذلا طرشلاك دقعلا ىضتقم

 ءدقعلا حصيو طرشلا وغلي رسكملا در طرشب حاحصلا هضرقأ ول امك «هيف كلذ

 اذإ اميف نالطبلا مث «رهظألا ىلع عيب يف طورشملا اذكو ءعربتلا نهر يف فالخلاو
 رهظألاو ةقفص يف ةراحإو عيب نيب عمج اذهف ؛ًالثم ةنسك اهديق ولف «ةعفنملا قلطأ

 اهنأل ءطْرَّشلا ُداَسَف ُرّهْظَألاَف ةَنوُهْرَم ُهُدِئاَوَر ثذخت نأ طَرَش ولو ءةحصلا

 دئاورلل ىدعتي ال امنإ قالطإلا دنع نهرلا نأل ءال :يناثلاو «ةلوهجمو ةمودعم

 اهطارتسشا نإف بسكلا نع دئاوزلاب زرتحاو «عبتو ىرس طرشلاب يوق اذإف «هفعضل
 نأ طرش ولو :يدرواملا لاق ءلصألا ءازجأ نم تسيل اهنأل «حصألا ىلع لطاب

 .هتفرع دقو طرشلا داسف يف فالخلا ىلع ٌّجَّرحُم فالخلا

 الف «عيبلا يف امك فرصا َقَلَطُم ةنْوك ءانهترمو انهار يأ قالا ُطْرَشَو
 يف يلولا نأل ءاَمّْهَل نهر لَو نونجَمْلاَو يبّصلا لام «لاملا يلو يأ لولا نهري

 . ناهترا الو نهر الف يأ «ميلستلا لبق ضوبقم لاح الإ عيبي ال رايتخالا لاح

 ةطبغب ًالجؤم هلام عاب اذإ امك يأ ٍةَرِهاَظ ِةَطْبِغ ْوَأ ,ةقفنك ةَروُرَضِل لإ

 الف يأ ٌمّصألا يف اْيَع ةنوك ءنرهرلا يأ نهُرلا ٌطْرَشَو ءنمثلا ىلع نهتراو
 , 2 1 لي 3

 رقم ىلع ناك اذإ حصي :يناثلاو «هميلست ىلع رودقم ريغ هنأل ؛نْيَدلا نهر حصي

 ام اهئارشو اهعيب يف اهتلزنم تلزن امك ؛نايعألا ةلزنم ممذلا يف امل ًاليزنت هعيبك

 5 ج :كولمت اهجوزو قتعت ِةَّمَألا رايع باب :قالطلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور (85)

 نع )75871١(. ثيدحلا :بتاكملا باب :قتعلا باتك, :ننسلا يب هجام نباو ١. 55ص
 .اهنع هللا يضر ةشئاع



 نزلا باک ۷

 0 ٌدُدَرت هيلع وه نمم ِنْيَدلا نهر يف :ٌعُرف

 ٌفلتم ّفلتأ اذإ اميف ؛ةرورضلل لامحلا يناث يف ًانوهرم ُنْيَدلا رص دق عرف

 يف ححرألا ىلع هتمذ يف وهو نوهرم هنأب مكحير ؛شرألا هيلع نإف ؛نوهرلا
 . هنع ءاريإلا عانتمال ةضورلا

 .ًاعطق ةعفنملا نهر حصي ال :ٌّعْرَ

 «عيبلاك حصألا ىلع كيرشلا نذإ ىلإ جاتحي الو «عيبلاك ءعاَشْمْلا ْنْهَر ٌحِصَيَو
 «قيرفتب سيل نهرلا نأل ءامهنيب قيرفتلا نتي ثيح يأ 4ِسْكَعَو اَهِدَلَو نود ّمُألاَو |

 اميف يأ «حصألاو ؛ُنَمشلا عزو ءامهنيب قيرفتلا نم ارذح تاقا َةَجاَحْلا دنعو
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 دلو تاذ اهنوكب ةفوصوم يأ ءاَهَدْحَو ألا َمَوَقَت نأ :دلولا نود مألا نهر اذإ ا عي

 ُدئاَرلاَق ءنوسمحو ةئام اهتميقف ءِدَلَوْلا َعَم مت «ةثام ًالثم اهتميق ليق اذإف «هل ةنضاح

 موقت ألا نأ :يناشلاو ؛نهترملل هيف قحال دئازلاو ةثاملا ىلع دئازلا وهو يأ عميق
 َّنأ اَسِلَع ؛نورشع :ليق اذإف «ُةدحو دلولا انْمَوَق ؛ةئام :ليق نإف «قبس امك اهّدحو

 صني دولل سدس ؛ةبسنلا هذهىلع امهيلع ملا طّسَقيَف «سادْسألاب امهنيب ةبسنلا
 هنأل ؛هانررق امك دلولا ةميق لقت اذه ينو «نهترملا قح هب قلعتي يقابلاو نهارلا هب

 هدحو دلولا موقيف سكعني ميوقتلا نإف ءاهنود دلولا نهر اذإ امأ ءاعئاض نوكي

 . ملا ةميق دئازلاف أ عم وه مث الوفکم ًانوضخ
 . مألا عم همكحك امهنيب قيرفتلا عنتمب نم هريغو بألا عم دلولا مكح :ٌّعْرف

 .هنهر زوجي ال هعيب زوجي ال ام لك انلوق نم ةانثتسم ةلأسملا هذه :ُهْيبنَ

 اذإ هباب يف مدقت امك حصألا ىلعف يناجلا امأ ءاَمِهِعْيَبك ٌدَترُمْلاَو يِناَجْلا ْنْهَرَو
 نيرثكألا دنع ءادفلل امزتلم نوكي الف هانححص اذإو ءأطنخملا نود ًادمع ةيانحلا تناك

 دترملا امأو «عيبلا فالخج قاب اهلمتو ءنهرلا يفات ال ةيانجلا نأل ؛عيبلا فالخب

 ردا ُنْهَرَو «كلذك هنهرف بيعلاب درلا يف همالك همهفأ امك «هعيب ةحص حصألاف
 دوحو لبق هعيب طرتشي ملو يأ ءِنْيَدلا َلوُلُح اَهَقبَس نِكْنُب ٍةَفصب ُهَقَتِع ٍقلعُمْلاَو



 e۸ نْهّرلا باك

 ةثالث ربدملا قام لصاحو ءامهب قتعلا قح قلعتل ِبَهْذَمْلا ىَلَع ٌلِطاَب عةفصلا

 ًءانب نيلوق ةياكحو ؛مدقت امل ُهلباَقُمَو .ةضورلا يف اَهاَرَقَو هعيبك ًاعطق ٌةّحّسعلا :قرط
 روهشم اف ,ةفصب هقتع قلعملا امأو .الف ٍةفصب قتع قيلعت وأ حصيف «ةيصو هنأ ىلع

 عرسي ام نهر يف نييتآلا نيلوقلا ىلع :ليقو «نهرلا دوصقم تاوفل عنملاب عطقلا
 «قتعلا فالخب هلام داسفإ يق هل ضرغ ال لقاعلا نأ :لوألا ىلع قرفلاو ءداسفلا هيلإ

 اعطق حصيف ةفصلا درجو لبق هلولح نقيت اذإ امع (اَهمْبس ٌنِكْمِب) هلوقب ززحاو
 ةحصلا هججوو «ررغلل ضرغلاب هنالطب رهظألاف نارمألا لمتحا نإف ءنيّدلا يف عابيف
 .قّرلا ٌراَرْمِتْسا لصألا نأ

 َنكفأ إف .هعم وأ داسفلا دعب لحي لجومب يأ هداف عرسي اَم َنَهَر ولو

 هلاق امك يلع هتنؤمو كلاملا ره ففحم او «نهرلل ًاظفح لعق برك ُهُفيِفْجَت

 ۾ نإو يأ و «هلاح ىلع عابي هنإف هداسف لبق لحي ناك اذإ امأ ؛بلطملا بحاص

 لحي ٍلّجَوُم وأ لاح ندب ُهَنَهَر نإف ءلوقبلاو ففحت ال يلا ةرمثلاك هفيفحت نكع

 ٌعاَنُيَو روذحما ءافتنال حص .هناكم اته َنَمفلا َلَعَجَو ُهَعْيَب طَرَس وأ ِهِداَسَف لق
 هيب عم طّرش إو ,دقع ءاشنإ ريغ نم يأ ءانهَر همن نویو هداف فاوخ دنع
 ءامهنم ًادحاو طرشي ملف يأ َقّلْطَأ ْنِإَو .هدرصقم ياني طرش هنأل حصي مل

 ٌعابيو ؛حصي :يناثلاو ؛دلولا مأ نهرك لطبف هؤافيتسا رذعتي هنأل رَهْظَأْلا يف َدَّسِق

 يف يعفارلا هححصو «هلام فالتإ دصقي ال هنأ رهاظلا نأل ؛هعيب طرش ول امك

 لصألا نأل ِرّهْظألا يف ٌحَص ؟لَجألا َلْبَق ُدْسْفَي ْلَه :ْمَلَْي ْمَل نِإَو ,ريغصلا حرشلا

 يف هوححص ام ريظن وهو ؛لحم ا دنع عيبلا ناكمإ انلهجل دسفي :يناثلاو «ةيلاملا ماود

 .قرفلا ررحيلف رخأتي وأ مدقتي له ملعي ال ةفصب هقتع قلعملا

 مل تلتنإ ٍةطنحك ٍداَسَفلل ُهَصْرَع ام ارق اسف عر ال ام نهر إو
 دنع عابيو «ءادبالا يف رفتغي ال ام ماودلا يف رفتغب هنأل «لاحب نهرا خيسفني
 نأل ۽ ريل ايش ريِعَتْسَي نأ ُروُجَيَو «هناکم انهار هن يو داسفلا ىلع فارشإلا

 لوق يِف َوُهَو ؛ةلافكلاو داهشالا ليلدب هكلمي ال اع لصحي وهو قاثيتسا نهرا



 نها باک 1

 نيد ناَمَض هنأ ٌرَهْظَأْلاَو «عاقتت عون ب عفتني هنذإي غلا َلاَم ضب هنأل ةيراع

 حصيو ءاهيف فرصتلا زاوح ليلدب ممذلاك نايعألا نأل یيشلا كلذ ِةَبَقَر يف

 سنج ٌرْكِؤ طرشي عملا ةمذِب كلذ قلعتي الو نل يف اذكف ؛ةمذلا يف نامضلا

 ل مصل يف ف ُهَدنِع ُنوُهْرَمْلا اذكو «نامضلا ف امك ,هيفِصَو ورذقو نْيدلا

 الف نهرا دي يف فلت ولف هيف ضرغلا فعضك فعضك ؛بج ال :يناثلاو «هانرکذ

 نع َنِيّدلا ٍطِقْسُي مل هنأل .ًاضيأ ب نهارلا ىلع الو ِِدَاَمَأ دي ُهَدّي أل «هيلع يأ ,ناَمَّض

 ذإ نهرلا اذه يف ةدئاف الف إو يأ «نهترُملا ضبق َدْعَب ِكِلاَمْلِل َعوُجُر الو هتم

 مر ول اک یار لاس جو الخ تک زت ل اف ٠ قوثو ال

 بلاطي امك ءأرسوم وأ نهارلا ناك ارسعم يأ َنْيدلا ٍضقَي مل ذ ! ٌعاييَو كلاما

 حاشا ب غب مب كلا ٌعِجْرَي مل ؛هراسعإو لصالا راسي عم ةمذلا يف نماضلا

 هب نباغتي ام رادقع.لقأ مأ رثكألاب َعْيب ءارس نهارلا

 ليحتسي هنأ نيا نهرلا حصيالف يأ ءا هلو ب نورا طش :لنم
 دمعُأ نم هب هداعلا ترج ام نالطب ذحؤي انه نمو ءنوهرملا نم نيعلا كلت افيتسا

 طرشلا اذه موزلب ىتفأ لافقلا نكل ؛يدرواملا حرص هبو «بتكلا ةيراع ىلع نْهَر
 ال نأ فقولا يف طرشاو نيملسملا ةماع ىلع ًاباتك تفقو لاق اذإ :لاقف هعابتار

 اذه نوكيو نهرب الإ ُهّريعي نأ ميقلل سيل هنإف نهرب الإ َنيملسملا ني ٍدحأل َراَعُي

 لقتلا يف زيزع وهو هيواتف رحاوأ يفو فقولا ةلأسم ءانثأ يف هركذ ءتباث طرشلا
 ف هتجوز ةقفنك هبوجو ببس دحو ءاوس تبغي مل اع حصي الف يأ ءاعباث ىدقتسأف

 ىلع مدقي الف قح ةقيئو نهرلا نأل ءادغ هضرقيس ام ىلع نهر اذإ امك ءال مأ دغلا

 لامك موزللا ىلإ لوري الو ؛مزلي ال ام حصي الف يأ ءًامزأل ؛ةداهشلاك قحلا

 الف ههنَْد طاقسإ نم نويدملا نكمت عم ةقيثولا يف ةدئاف ال هنأل ؛يتأيس امك :ةباتكلا

 اهنامضك حصي :يناثلاو «مدقت امل ّمّصألا يف ف ٍةَراَعَتْسُمْلاَو ةبوصغَملا ِنيَعْاب حص

 ربع ولف ءدسافلا عيبلابو وسلا ةهج ىلع ذوحألا يف راج فالخلاو «حصألا 0

 .مدقت ال ُهُضِرُقيَس اّمب َالَو ُنصْحَأَو ٌصخَأ ناك ةنومضم اب
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 ٌْتْضَرَتْفإ :َلاَقَف كدب اهب تسهنراو مِهارذلا هذه كطرف :َلاَق ولو

 ّحَّص ْتَنَهَرَو ترشا :لاقف يوب بؤوثلا تنهار ادب ةكتعب : :َلاَق وأ تنهرَو

 انه ةقيثولا نأل «لوأو هحجزم | انكت «زئاج امهيف نهرلا طرش نال حّصألا يف

 يقش دحأ مدقتل سايقلا وهو «حصي ال :يناثلاو «هب يفي ال امر طرشلا نإف ءدكآ

 هزيجعت لامتحاب ةقيثولا ءافتنال باكا موُجدب حص أَو ءنيدلا توبث لبق نهرلا

 امأ فل لوعجملل فا زوجي هنإف هموزل مدعل «غارقلا لبق ِةَلاَعَجْلا ٍلغجب و

 ىلإ هيف رمألا ءاهتتال «عوُرشلا َدْعَب ُروْجَي :َليِقَو .هموزلل امزح حصي هنإف هدعب

 «موزللا نم هبرقل ِراّبخْلا ةَدُم يف نّمشلاب زوُجَيَو ءرايخلا ةدم يف نمشلا هبشأف موزللا
 يف ةدايز هنأل ؛دحاولا نيدلاب نينهر ءاشنإ زرجيو يأ (نْهَر دعب نهر نْيدلابو

 .ًاعم امهنهر ول امك وه مث «ةقيثولا

 يف «لوألا سنج نم يأ ءَرَحآ ندب ُةَدْنِع ُنوُهْرَمْلا ُهَتَهْرَي نأ ُروُجَي لَو

 زاوجلا مشار «نهترملا ريغ دنع هنهر زوج ال امك ءامهب ىفو نإو يأ ءاياَجْلا

 ول امأ ءءادفلا ريغ يف اذه ؛حئال قرفلاو «دحاو نيدب نهرلا ىلع ةدايزلا زوج ىلع
 بهذملاف ,ءادفلاو نيدلاب ًانوهرم نوكيل نهارلا نذإب نهترملا هادفف نوهرملا ىنح

 نوهرملا ىلع قافتالا اذكو «هءافيتسا هنمضتل نهرلا حلاصم نم هنأل ءزاوحلاب عطقلا

 ناك اذإ امأ «هدئاوز نم ةضورلا يف هركذ امك نيدلاو ةقفنلاب ًانهر نوكيو هطرشب
 يأ ُمَرْلَي الَو زاوجلا ءاصقتسالا يف امهسيقأ ناهجوف ريئاند :يناثلاو مهارد لوألا

 ىلإ جاتي قافرإ دقع هنأل «هيلع هلبق رهقي الف يأ ءِهِضْبَِب الإ ؛:نهارلا ةهج نم

 مأ ناك ًاضباق يأ ُةُدَقَع ٌحِصَي ْنّمِم ؛عيبلاو ضرقلاك ضبقلاب الإ مزلي الف «لربقلا

 نم يأ ٌةَباَلا هيف يرجو ةيلهألا | نادنقفل هيلع روجحلا نم حصي الف ًاضبقم

 هضبق يل يأ «َنِهاَرلا ,نهترملا يأ بيتس آل نيكل ,دقعلا يف يرجي امك نيفرطلا

 نسم ىنثئتسيو «ىنثتسا ام الإ عنتمم وهو ضبقملاو ضباقلا داحتا ىلإ يدؤي العل هسفنل

 ضبقلا يف نهترملا هلكرف ءطقف نهرلا يف اليك نهارلا ناك ول ام فنصملا قالطإ
 ىفَو هدي هدي نأل ؛نِهاّرلا دبع يأ ُهَدْبَع الو ءفلس ام ءافتنال حصيف كلاملا نم



 نهرا باك 1۹

 اسلق امل عنملا :حصألاو «بتاكلاك فرصتلاو ديلاب هدارفنال جَو دونات

 ینحألاک هعم هنأل ُهَبَتاَكُم ْبيِيَتْسَيَو

 يف فالخلا درطيو ميلا يف قيس امك لوقت راقلا يف انه ن ضبَقلا ةفص 7

 ضنقلا نأل ؛انه يفكت ال اهنأب عطقلا يضاقلا ن نعو ءاضبق لوقنملا يف ةيلختلا نوك

 حص نهارلل شامق اهيفو رادلا نيبو هنيب ىّلخ نإو :لياتسلا يف لاق ءكانه قحتسم

 .ُهرفَأَو نايا بحاص هنع هلقنو ؛ةفينح يبأل فالح رادلا يف ميلستلا

 ْنَمَر ٍضْمَي ملام مَرْلَيْمَل ٍبِصاَع دنع ًابوُصْغَمْوَأ ِعّدَرُم دنع ةَعيِدو َنَهَر وو
 هؤادتبا هيف روصتي نامز نم دب الف :ضبقلا ءادتباك ديلا ماود نأل ِهِضْبَق 4

 ال ذإ ؛عنملا حصألاو فالح هتدهاشم و أ باغ اذإ هعضوم ىلإ ريصملا طارتش

 دلا نأل يضف يف ٍهِنْذِإ َط اًريشا :ٌرُهَظَأْلاَو ؛هؤاقب لصألا ا فة

 ؛طرتشي ال :يناثلاو «نهرلا مكحب ضبقلل ضرعت رجي مل و نهرلا ةهج ريغ نع تناك
 ءبْصَعْلا ِنَع ُةناَهَتْرا هرب لَو «ضبقلا يف َنذإلا ٌنمضتي ديلا بحاص عم دقعلا نأل

 ؛نهرلا لطبي ال هنإف «هيف ىدعتف اعيش هنهر ول ام ليلدب نامضلا ياني ال نهرلا نأل
 ال :يناثلاو «ةءاربلا تنمضتف نامضلا انت ةعيدولا نأل ٌمّصَألا يف ٌعاَدْيإلا هرز

 .نهرلاك أربي

 تصوم ٍةَبِهَك كلما ليزي فرص ضبا لبق نهرلا نَع ٌعوُجُرلا ٌلصْحَبَو
 روهشملا ىلع عوحجر وه :نايبلا يف لاق ؛:ةضوبقم ريغ تناك نإف «نهرلا لحم لاوزل

 اعبت فدصلا دييقت همهفي ام اذهو ءاعوجر سيل ريبدتلا يف عيبرلا جيرخت ىلعو

 وه :ًاضيأ نايبلا يف لاق هضبقي مل نإف «ريغلا قح قلعتل «ضوُبقَم نهرب «يعفارلل

 ريبدتلا يف يتآلا عيبرلا جيرخت ىلعو نهرلا يفاني هبجوم نأل ءروهشملا ىلع عوحرلا

 قح قلعت نم هانلق امل ِةباَتِكَو ءاضيأ فنصملا مالك همهفي ام وهو ءًاعوجر نوكي ال

 ُراعشإو ِنّْرلا ةوصقم ريبدتلا دوصقم ٍةافانمل ِرّهْظَأْلا يف ۂریبذت اکو ںیغلا

 ؛سيقم جرخ لوق وهو نكمم ريبدتلا ننع عرحرلا نأل ؛ال :يناثلاو «عوحرلاب



 03 ٍنْهّرلا بانك

 نهر نأل ؛ةافانم ال ذإ ءجيوُرتلاَو ؛كلملا لاوزل اببس سيل هنأل طولا أل اَهِلاَبْحايَو

 .ٌادتبا زئاج ٍةَحّوزملاو جورا

 َرُمَحَت وأ نج وأ ضِنَقْلا لبق ر و ناك اسار يأ وخلا تاق زو

 هريصم دقع هنألف :ىلوألا يف امأ ٌحَصألا يف ُنْهَرلا لطي ْمَل ُدْبَعْلا بأ ْوَأ ٌريِصَعْلا

 رتاج هنأ هلباقم هجوو «رايخلا نمز يف عيبلاك وزا لبق تراب رأت الف «موزلل ىلإ

 «ىلوأ انهف مك لطبي ال انلق نإف «ىلوألا ىلع بترم وهف :ةيناثلا يف امأو .ةلاكو لاك

 ناك ولام ىلع سايقلابف :ةشلاثلا يف امأو «نالطبلا مدع حصألاو ناهجولاف الإو

 عقوو ؛هموزل مدعو نهرلا فعض لاح يف هلالتخا هلباقم هجوو «ضبقلا دعب كلذ

 اذإ امآ .ةبتتجاف ْمُهَو وهو ُةَحَّحّص ٍرّرَحُمْلا يف يعفارلا نأ هرهاوجو يلومقلا رحب ف
 الخ داع نإف «ةيلاملا نع هحورخل حيحصلا ىلع لطبي نهرلا نإف ؛هضبق دعب رمخت

 امأو .طقف ًارمخ ماد ام همكح عافترا :ًالوأ هتالطبب دارملاف ءروهشملا ىلع نهرلا داع

 نهرلا ءادتبا عنمب ةلاح ىلإ داع هنأل ؛مامإلا جيرخت نم اهيف فالخلاف :ةعبارلا يف

 يخبنيف ةيناثلاو ىلوألا امأ «ةعبارلاو ةثلاثلا ف حيحص وه َّمّصَألا ينف) هلوقو ءاهيف

 .بهذملاب امهيف ريبعتلا

 ولانأل هرحنو عيبلاك يأ ,كليل ملا ليزي فرصت ضبقُمْلا نِهارلِل سو
 يأ ِرِسوُمْلا نم فني :اًهرَهْظَ اوف قع يف نکل تشر تتافل اًهاَْحَّحَّص

 قتعك ءرسعملاو رسوملا نيب هيف َقَّرفف «ريغلا قح هب لطبي قتع هنأل «رسعمل ا نود
 .رجحلا لجأل ًاقلطم ال :اهتلاثو هكلام هنأل ًاقلطم دوفنلا :اهيناثو ؛كرتشملا دبعلا

 هلوقب زرتحاو .هتوم ببس ناكف نايتف عم اهيف يعفاشلا ثحب ىلا يه ةلأسملا هذهو

 يف راسيلا طرشب نكل ةيارسلاب هل نهارلا قاتعإب ال هقتعب مكحلا نع (هِقاَمْعِإ يفور

 «فالتإلا موي هنأل ءيت موي ءنهترملا قحل أريج عميق ءرسوملا ُهَرْغَيَو «حصألا
 هنوكل ذقن مل اَذإَو نهرلا ماقم اهمايقل اهيلع نهرلا دقع ءاشنإ ريغ نم يأ ءاَنْهَ
 فني مل هريغ وأ ءادأب نهرلا يأ كفناف ءاقلطم ذفني ال هئأب لوقلا ىلع وأ ارسعم



 نهرا با 0

 مث هفسب هيلع روجحملا قتع ول ام هبشأف «هقاتعا كلمي الو «قتع هنأل ؛ٌحَصألا يف

 .عناملا لاوزل ذفني :يناثلاو «هرجح لاز

 تَدجْوَف «ديز مودقك هنهر دعب ٍةفصب قتعلا نه ارلا قلع يأ ,ةفيصب ُهَقَلَع ولو

 ىسلَع ذقن ُهَدْعَب وأ نيجنتلاك ةفصلا عم قيلعتلا نأل «قاتعإلاکف نهر وهو

 ال ةلاح يق ردص قيلعتلا نأل ؛ذفنيال :يناثلارس«نهترملا قح لطبي ال هنأل ؛حيحصلا

 ءزيجنتلا فالخب نهترملا رضي ال قيلعتلا درج نأب قرف ٌلوألاو ءاهيف زيجنتلا كلمي

 يدقت دقف هنم هنهر اّمَأ «نهرلا دوصقم توفيف لوألا قح هتمحازل را وريل نهر الو

 ُلِجَيْوَأ الاخ ُنْيدلا ناك نإ ُةَراَجإلا الو ةميقلا صيقنت نم هيف امل جيوزلا لَ

 اهدعب لحي ناك اذإ امأ «عيبلا ىلإ ةجاحلا دنع تابغرلاو ةميقلا صقنت اهنأل ءاَهَلْبَ

 هيف امل ٌمطَوْلا الو «عيبلا ةلاح روذحملا ءافتنال ةقث نم ةحيحص اهنإف اهئاضقنا عم وأ

 اإ «لبت ال نميف بابل ًاعسّحو بيث ثلا يف لبحلا فوحو ركبلا يف صيقنتلا نم

 «قاتغإلا ُلاَوْقَأ ٍداليِْسالا ذوفل يِفَر ؛هكلم يف هب تقلع اهنا رح ُدَلولاَف َءْطَو
 يِف ذم عيب ريغ نم نهرلا يأ كنف هن ْمَل نإ رم امل ذوفنلاب لأ يأ

 انلقو يأ قدالولاب ت ْتتاَم رف (داليتسالا ةوقل قتعلا فالخم يأ حّصألا

 «لابحإلاب اهكالهإىلإ ببست هنأل تا انْهَر اًهَتَميِق ر دفن ال داليتسالا
 دنت أو

 نهر ءاشنإ ريغ نم يأ (ًانْهَرهلوقو .ءطولا ىلإ كالهلا ةفاضإ دعبل مرغ ال :يناثلاو

 ويف حو ایرج د الر

 : هلوقل « یتکسلاو بوکرلاک قي ال عانا لک لَك ءنِسَّرلِل يأ ُكَلَو

 ءال ال ”امهطرش ىلع هححصو مكاحلا هاور [ ٌبوُلَحَمَو بوكر نْهرلا]

 . حصألا يف ذفت اهكلم مث ٍنْيَدلا يف تعيب ولف :طقف (۳) ةحسنلا يف (#)

 برك َمَو بولخم نهرا ] :يوللا لوسر لاق :لاق ؛هيذ ةريره يبأ نع ثيدحلا © (40)

 ام باب :نهرلا باتك :ىربكلا نئسلا ف ينهيبلا امهاور .[ ٌبوُلْحَنَو بوكرم] وأ

 ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .(8410١١و11525)ثيدحلا :نهرلا تادايز يف ءاج

>> 



 04 نضْرلا باک

 نبق عقيل ينبو سرغ يأ لع نإ امبب ضرألا ةبق ناصقنل كرا
 زوجي الف نْيَدلاب ضرألا ةميق يفي وأ رخآ عضرم نم نْيّدلا يضقي نأ ءاجر ءِلَجَألا

 فت ْمْل نإ ُعّلَقَي «لجألا لولح دعب يأ ُةَدْعَبَو ؛مهوتم ررضل هعطقب ققحلا رارضالا
 ضرألا عم سارغلا عيب يف نهارلا نذأي ملو «علقلاب يأ ءهب ْتَداَزَو نْيَدلاِب ْضْرَألا
 ناك نأب يأ ِداَدْرتْما ِرْيعب ٌعافتنالا نم نإ مث «ةغراف ضرأب نهترملا قح قلعتل

 لجأل نهترملا نم يأ ٌةرَكْسَي ْمَل «نهترملا دنع اهلمعي نأ نكمي ةّعْنَص ُهَل دبع نوهرملا

 ىلإ ةحاحلل ُدرَكْسَيَق ءاهوحن وأ اراد تناك ناب يأ ءألإَو هل قحلا نأل هدنع اهلمع

 قثي مل نإ يأ ؛عافتنالل هذخأ هنأ نيدهاش هيلع دهشي يأ ُةَمَهتإ نإ ُدِهْيَو كلذ

 .ةقشملا نم هيف امل حصألا ىلع هذحأ ىلع داهشإلا فلكي الف هب قثو نإف «هب

 هقحل عنملا نأل ؛تاعافتنالاو تافرصتلا نم يأ انعم ام نهتْرُمْلا نذاي ُهْلَو

 نأ كلاملل امك قاب هقح نأل «نِهاَرلا فرصت َلْبق ٌعوُجّرلا ُهَلَو «هتذاب لاز دقو

 َلِهج ليكو فرصتك هعوُجْرب الهاج فرصت ناف ليكو لا فرصت لبق عحري
 هللا ءاش نإ هباب يف يتأيس امك «ذوفنلا مدع هيف حصألاو «هلكوم لزع يأ «هلزَع

 حصي مل كلذ طرش يأ ءهِبَمْن نم َلَّجَوُمْلا لجعل عب يف نو ولو «لاعت
 طَرَش ول اكو «هلطبأف ليجعتلا وهو ًادساف اطرش نذإلا يف طرش دق هنأل يبل

 «نذإلا دنع لوهجب نمشلا نأل ِرَهْظَألا يف «هناكم ًانرهرم هلعجب يأ نما َنْهَ

 نوهرملا فلتأ اذإ امك اعرش لدبلاىلإ نيعلا نم لقتني دق نهرلا نأل «حصي :يتاثلاو

 . طرشلاب لقتني نأ زاجف

 يف يهذلا لاقو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذه :لاقو .(518/5549)

 . ملسمو يراخخبلا طرش ىلع :صيخلتلا
 ناك اذ هيقفتب بکر ٌرهظلا] :لوفي ناك ل بنلا نأ :لاق ؛هكلط ةريره يبأ نعو (©

 .[ تقفل برشيو بكر ب يذلا ىَلَعَو ءنوُهْرَم ناك اذإ ردا نل برو ؛انوُهْرَم
 ثيدحلا :بولحو برك رم نهرلا باب :نهرلا باتك :حيحصلا يا يراخبلا هاور
 .)Te\Tو °۱۹(



AD 

 الإ لار الو ءاهب قئرتلا مارق نأل نهترُمْلِل هيف ُدَيَلاَف ْنْهَرلا مزل اذإ :ٌلْصَق
 . نيقحلا نيب ًاعمج ءََّبَس اَمَك عافينإلل

 يف املسم بينتسيف ؛نهيف بهذملا ىلع ّحّص يبجأ دنع ءانسح ةيراج وأ ؛يبرح

 مل نإ ةيراجلاو حالسلا اذكو لْدَع دنع ٌملسملا ُدبعلا ٌلعجيو «هوحنو ملسملا ضبق

PIEفن نيسأ  

 ناقثيو هبحاصب قشي ال دق امهنم الك نأل َزاَج لْدَع دنع ُةَعْضَو اًطَرَش ولو

 .ضبقلا ءادتبا ىلع بلطملا يق هلمحو

 عبتيف ي يأ كاد وب دارفنالا وأ ظفج ىلع اًمِهِعامبْجا ىلع اصنَو ني نينا دنع وأ

 نينثا ىلإ ىصوأ ول امك حصا يف ُداَرفْالا امِهِدَحأل َسْيَق ََلْطأ ذِإَو ءطرشلا
 قن ذأ لدقْلا تافل هب ضاق فرعلا نأل ؛معن :يناثلاو ءامهدحأ درفتي ال

 TE ,لدَع دنع ُمِكاَحْلا ُهَعْضَو اًحاَسَن نإو ناقتي ْتْيَح ُةالَعَج

 مكاحلا ٌرابجإو «بحاو ريغ ميلستلاف ضبقلا لبق ناك نإ هنأل ٠ فكك ححاشتلا

 ضعب ناكو «هدب يل ره نم هعزن زوجي الف هدعب ناک نإو «بحاو يف نوكي امنإ

 يضر ول اذكو قسفف لدع دنع هاعضو اذإ امب هروصي انخويش خويش نم نيرحأتملا

 .هلثم نوكي نأ يغبنيف ؛قسفف !نهترملا ديب
 سا هد ل هاش

 ؛هريغ نم نيدلا نهارلا فوي مل نأب يأ ٍةَجاَحْلا َدْنِع نوُهْرَملا عيب قحتسُيو

 هيم ُنِهَتْرُملا ُمُدَقْيَو «لولحلا لبق فلتلا ىلع فارشإلا دنع هعيب قحتسي اذكو

 ءرظن هيفو ؛نهرلا ريغ نم ءافولا هيلع بجي ال هنإ :مامإلا لاق لب ؛نهرلا ةدئاف هنأل

 هنأل اا ليغ واد وأ نهتم نذإي هيو ا كاد نيالا و

 :نهترملل يأ ُمِكاَحْلا هَل لاق هي هاا دارأر اني َْل إف حلا بحاص



 5 نهرا باتک

 همر نِهاَرلا ىَبأَف اعبي ْنِهَتْرُمْلا بَلَط لو ءنهارلا ررضل ًاعفد ئت وا ذات
 لَو ءنهترملا ررضل اعفد مكاحْلا ُهَعاَب ٌرْصأ نإ ُهَعَْب وأ نْيدلا ًءاضق يِضاَقْلا
 ا قلق الو ّحَص هترطحب عاب نإ هنأ حصألاف نِهاّرلا نذاي ُنِهتْرُمْلا ُهَعاَب
 :يناثلاو .روضحلا نود رظنلا كرتو «لاجعتسالاب ةبيغلا يف وح ؛هسفن ضرغل

 ليكوت هنأل ءاقلطم حصي ال :ثلاشلاو «هريغ عيب يف هل نذأ ول امك ءاقلطم حصي

 . عيبلل قحتسم نهترملا ذإ هقحب قلعتي اميف

 ءرهظألا ىلع ءالف كسفنل وأ حص يل ُهعب :لاق ناك فقالا ای قا 00
 .ٌحصألا يف حص قلطأ ولو «هسفنل وريغ َلام ٌلاسنإلا عيبي نأ روصتي ال هنأل

 يف نِهارلا ٌةَعَجاَرُم طرشي الو ءهطرشلا يأ ءَراَج ُلْدَعْلا ُهَعيبُي نأ طرش ولو

 ىف ضرغ هل نوكي دق هنأل «طرتشي :يناثلاو «لوألا نذإلا ءاقب ّلصألا نأل ,ٌحَصْأْلا

 «هتعجارم نم دب ال هنأل ؛نهترملا نع نهارلاب زرتحاو «هريغ نم قحلا ءاضقو ءافيتسا
 نم ُهَدْنِع ُنَمُفلاَق يعضوم يف يأ هَعاَب اذإف ءال :ليقو ءأربأ وأ لهمأ اعر هنأل
 يف ُهَنمَن فلت لف ءنهرلاك وهف هكلم هنأل نهرا ُهَصِْقَي ىتح نهارا ناَمَص
 هدي عضول ءلْدَعْلا ىّلَع َعَجَر يِرَْسُمْلا َءاَش نإ ُنوُهْرَمْلا ّقَحَتْسا مث لذا دي
 «هليكوت مكعب لدعلل ميلستلا ىلإ ًاعرش يرتشملا هئاحإل «نِهاَرلا ىَلَع ًءاش ْنِإَو

 يبل دقن نم ًالاح ولفي ن الإ لل يَ الو ءنهارلا ىلع يأ يل زارو
 راّيخْلا ءاًضقنا َلْبَق بغار َداَز انإَف «رهظي اميف كلذ يف لدعلاك نهترملاو ؛لبكو لاك
 نأل ؛حصألا يف خسفنا لعفي مل نإف ؛ةدايزلا درجمب خسفني الو يأ عبو خسف

 عيبلا نإف «هدعب داز ول امع رال ءاّضِتلا َلْبَق) هلوقب ززتحاو «دقعلا لاحك سلجما
 بجاولاف «حصألا يف حص بغارلا نم عاب لب خسفي مل ولو ءةدايزلل رثأ الو مزال
 . طرشلاو سلتا رايخ ايلا ءاّضِقلا َلْبَق) هلوق لمشو ءاَمْهدَحأ ذهنيح

 ثيح يرصبلا نسحلا درفناو عامجإلاب ءنهاّرلا ىَلَع نوُهْرَمْلا ةَنُْمَو :ٌلّصن
 ةقيثولل طفح «جيجملا ىَلَع ٍنهترُمْلا نحل اهي ُربْجُيَو نهترملا ىلع اهنإ :لاق



YY نهرا با 
 نأ الإ ءةجاحلا بسحب اهيف نوهرملا نم زج يضاقلا عاب عنتما اذإ لب ءال :يناثلاو

 مامإلا نع ريبكلا يف هلقن ًانهر همن لعجيو عابيف ؛لجألا لبق ِنْهرلا ةنزملا قرغتست
 ريغصلا حرشلا يف هب مزجو

 ةحاحلا دنع يأ ةَماَجِحَو دصقك نوُمْرَمْلا ةَحَلْصَم نم نهارا عمي الو

 «باحصألا هلاق اذك «ةقفنلا فالخب اهيلع ربحي ال نكل .هكلم هب ظفحي هنأل ءامهيلإ

 بحت ال اهنأ ىلع لومحم اذه :تاقفنلا باتك يف لاقف بلطلا بحاص كردتساو

 ٍدَي يف ٌةَناَمَأ َوُهَو ءايلجأل هنم ءزج عيبب نوهرم ا نيع يف لب ؛هلام صلاح نم

 هَل ] هنهار نامض نم يأ [ ِهِنِه هار نم رل ماسلا ةآلّصلا هلع هلوقك نهتم
 ق رل

 ِهِهَلتب ُطقْسَي الو ,؟7لاسرإ ظوفحماو هللا همر يعفاشلا هاور [ ُهُمْرُغ ِهْيَلَعَو همن

 هحيحص ىضتقا اميف يأ ناَمَصلا يف اًهِحيِحّص ٌمْكُح دولا دا ْمُكْحَر
 امأ ءالف هوحنو نهرلاك آل امو ءاضيأ هدساف هاضتقا دوقعلا رئاسو عيبلاك نامضلا

 تابثإ نألف :يناشلا امأو ىلْؤَأ دسافلاف نامضلا بحرأ اذإ حيحصلا نألف :لوألا

 ةدعاقلا هذه درط نم لئاسمىنثتسيو .ًانامض دقعلاب مزتلي لو ؛كلاملا نذإب هيلع ديلا

 .ريبكلا حرشلا نم اهعجارف اهسكع نمو

 هلا ٌقَلَْي ال :َلاَق ك هللا َلوُسَر ذأ ؛بّيسُملا نب ريعس نع هڪ يعفاشلا ىور @ (31)
 :هللا همحر يعفاشلا لاقو .[ ٌةَسْرُع هلع همن هَل نهر يلا هبحاص نِ َنْطرل
 .۷٦٠ص ۲ج :نهرلا نامض باب :ٌمُألا يف هاور .ةصقنو کالم 8 ؛هتدایز ُهُمْنْعَو

 هَل هلا قلعي الإ كي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ٍبّيَسُمْلا نب ديعس نع @

 . (08 0 4)ثيدحلا :نهرلا باتك :ناسحإلا يف نابح نيا هاور مرغ هيلو هُمُ
 اإ لر لحال ر َوُمَأ ؛َنْهرلا ُقَلْعَي ال :كَلوَف كتارا أ :هل ليقف ؛وبّيسُملا نبا ليس ©

 :ىربكلا نسل نئسلا يف يقهيبلا هاور .(ْمَهَن) :لاق ؟ كلل ُنْهّرلا اَذَهَف ؛كِلاَمِب كا مل
 . )١١١١١( ثيدحلا :نومضم ريغ نهرلا باب



 ۷1۸ ٍنْهَرلا باتك

 عيبلاو هال نهرلل يأ ءَدَّسْف لوُلُخْلا دنع هَل اعيبم نوُهْرَمْلا نْوَك طر ولو
 دسافلا ءارشلا مكحب ٌضوبقم هنأل «ٌلومضم ُهَدعبو ام ّلِحَمْلا َلْبَق َوُهَو يقيلعتل

 رم امك نيمأ هنأل هنیویب فَلَا ىَوْغَد يف ْنِهتْرُمْلا قدَصُيو ؛ناّمَض ٌدقع وهو

 دنع ٌدّرلا يف قدي لَو تعيدولا يف يتأي ليصفت هلو ؛ةلمحللا يف هقيدصت دارملاو
 . عدوملاك معن :ليقو «ريعتسملا هبشأف هسفن ةعفتمل هضبق هنأل «نيرثكألا

 دحلا هيلعف ناز وهف يأ ءنار ٍةَهْبش الب ةنوُهرمْلا نهترُملا َءَطَو ولو لطف
 نأ ةيرخت تلهج ُهلوق لبي الو حصألا يف ةعواطملا ال ةهركملا ٌرهمو ءاعامجإ

 فالخب امهيلع ىفخي دق هنأل اَمَلُعْلا نع ٍةَديعب ِةَِداَبب اشن وأ ةُمالْمِإ برقي
 نأل ,حّصألا يف ميرختلا َلْهَج ُهاَوْعَد نبق نِهارلا نذإب َمَطَو ْنِإَو ءامهريغ

 نأ الإ اهدعبل ؛هارعد لبقت ال :يناثلاو «ماوعلا ىلع هؤافح دعبي ال نذإلا عم ميرحتلا

 ىلع ًاسايق ءاَهَهَرْكَأ نإ ُرْهَمْلا ْبجَيَو ءةهبشلل ُدَح الق «فلس امك همالسإ برقي
 .بيرغ وهو فنصملا هفذحو ِرّرَحُمْلا يف ٌةاكحو «هقحتسم نذإل ؛ال :ليقو ؛ةضوفللا

 رح ُدَلَوْلاَو ءاهتيعارطىلإ نذإلا مامضنإل ءا رهم ال هنإف ؛ةعواطلا ةهركملاب جرخو
 ًاضر ءطولا يف نذإلا نأل «نِهاَرلل ةي ِْيَلَعَو ةهبشلا ءطو مكح هنأل بيس
 . لابحإلاب ال ةعفنملا فالتإب

 دي يف لعجيو ُهَماَمُم همايقل ءانهَر َراّص ُهَلََب ضو ُنرْهْرَمْلا فلتأ ْوَلَو لصف
 ْمِصاَخُي مل نِإَف كلالا هنأل «ْنِهاّرلا لدَبْلا يف ٌمُصْخْلاَو ودي يف لصألا ناك نم

 يف امب هقح قلعتل مصاخي :يناثلاو ؛كلام ريغ هنأل حّصألا يف نهترُملا ٍمِصاخُي ْمَل

 نهارا صفا سفن يف يأ ؛صاّصِق بَجَو ْوّلَف «نيققحلا ىلإ مامإلا هبسنو هتمذ
 «صتقار «فرطیلع تناكاذإ امأ ءاهدبو نيعلا تارفل ُْنْهّرلا َتاَفو «ةلدألا مرمعل

 ىلع ٍدمع وأ يأ ءاطَخ ةيانجب وأ ورعب ُلاَمْلا بَجَو نِإَف ءهلامب ىقبي نهرلا نإف
 قح قلعتل ُهْنَع ,نهارلا رفع يأ ةوْفَع ٌحِصَي ْمَل ارح يناحلا نوكل يفرط وأ سفن
 نأ :حصألاف «لعف نإف كلام ريغ هنأل «يِناَجْلا نهم ُءاَرْيِإ الو هب نهترملا



 نْهّرلا باك "ف

 ليزي ال هنأل ولوو ٍةَرَمَقَك ٍةَلِمَفُْمْلا ِهتداَيز ىلإ ُنهّرلا يِرْسَي الو :ٌلصف
 ءلصألا عبتت اهنإف «نمسلاك ةلصتملا امأ «ةراحإلاك امهيلإ رسي ملف «ةبقرلا نع كلملا

 هناكف ُمَلْعُي لمحلا نإ انلق نإ انأل تغيب ٌلِماَح يهو ْلَجألا ُلَحَو ًالِماَح َنَهَر ولف

 ءانب هلا يف اَهَعَم عيب ُهَندَلَو ذإَو «ةفص ضح لمحلاو اهنهر دقف الإو ءامهنهر
 نوذ عيبا ةن ًالباح تاك إف اتم ىلع ين بم ُهلباَعُمَو ْمَلْعُي لمحا نأ ىلع

 ُهٌعيِب رذعتيو :يعفارلا لاق «ملعي هنأ ىلع ءانب رّهَظألا يف نضرب َسْيل ُدَلَوْلاَف ِنْهَرلا
 نال «نمللا عزوسيو الياح امي ىلإ َليبس الو رذدعتم لمحلا ءانثتسا نأ ءاهعم
 . نمسلاك عبتيف ملعُي ال هنأ ىلع ًانب هَر دولا نأ :يناثلاو عميق فرعت ال لمحلا

 ل ِدْيَلَع يِبْجَمْلا َمَدُق هديسلا نذإ ريغب يأ ُنوُهْرَمْلا ىج :لصف

 اك وأ زيمب ال ناكو اهب هرمأ نإف ةمذلا يف تباث نهترملا قحو «ةبقرلا يف

 ةبقرب قلعتي الو «ٌتامضلاو صاصقلا هيلعو ُديسلا وه يناحلاف ءهتعاط بوجو ٌدقتعي
 هلحم تاوفل ءُنطّرلا َلَطَب ِهَمَحِل يأ هَل عيب وأ صققا نإف «حصألا ىلع ٌءيش دبعلا

 نا قا دنس ىلع ىو عر نكي نو كم لا دعوا ج
 ىَقْبيَف حِحّملا ىلع ىلع ت تشي مل ْمَل لاق ىلع يِفُع إو ءاسفن وأ ناك ًافرط هيف صتقملا ف :

 ىلإ ُكلاملا هب لصوتيو ؛تبثي ب :يناثلو لام هدبع ىلع هل تبني ال ديسلا نأل ءار |

 «رخآ نهترم دنع يأ رَخآ دنع وديس ا انوُهْرَم «نوهرملا يأ لت ناو ءِنْهّرلا كف

 ىنج ول امك هف ؛ًاترهرم نكي مل نإف ؛امهتاوفل «ناشرلا َلَطَب ُدّيسلا يأ صفا
 قح هب قلعت أطخ ةيانجلا تناك وأ هرفعب امإ ي أ لام بجو نِإَو ,ديسلاىلع

 هدبع هفلتأ اذإف ؛نهرلا قحل هتميق مرغل نوهرملا فلتأ ول ديسلا نأل ِليتقْلا نهر
 ؛لاس هدبع ىلع ديسلل بيث ال ناك ناو لالا بحو اغار ءو ب مرغلا قلعت ناك

 لاملا بحو اذإ يأ ءًانْهَر ٌريَِي :َليِقَو هَر ََُمكَو اف ءريغلا قح قلعت لحأل

 ةدئاف ال هنأل ؛دبعلا عابي الو ليتقلا نهترم دي ىلإ لقني دبعلا نأ :امهدحأ ناهجوف
 ؛هنيع يف ال ٍدبعلا ةيلام ي ُهْفَح نأل ؛هدي يف نهر نمثلا لعجيو عابي امهحصأو «هيف

 نهارلا بلط اذإ نارهظي امنإ ناهجولاو :يعفارلا لاق ءٍةدايزب بغار بغري دق هنألو
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 يف رعآلل ٌقح ال هنأل ؛يهارلا باحماف سكع ول امأ ميبلا ليتقلا نهترو لقتل
 تصَقن دحاو ندب ؛نيثا دنع اذكر يأ ؛صخش دنع ننوه ا

r, 
a «8 نسيب و ‹ثوفت وأ ةقيثولا ضقنتف :رَّرَحُمْلا ةرابعو ءامهدحأ تام ول امك قی 

 الولح نيفلتخم نادل ناك اذإف ءالف الإو يأ تلقت ضرع ةَقيئَول | لفت ىف

 ديري دقف ليتقلا نيد لاحلا ناك نإ هنأل «لتاقلاب ليتقلا نْيَدِإ قيثوتلا هلف ًاليحأتو

 لاحلاب بلاطيو لحؤملل ةقيثولا ديري دقف .لتاقلا نيد وأ «لاحلا يف همت نم ٌةؤافيتسا

 ٍةرشعك ردقلا يف افلتخاو كلذ يف افلتخي مل نإو ءِلَجَألا رذق يف افلتحا ول اذكو
 ردق لقن ءاضيأ هيف اقفتا وأ ءالف الإو ؛لقن اًمِهرثكأب ٌثوهرم ليتقلاو «َنُيرْسعو

 .هيف ةدئاف ال ذإ الف الإو ؛رثكأ لتاقلا ةميق تناك نإ ؛ليعقلا ةميق ردق يأ ؛هلدب

 ,سهتْرُمْلا خْسفب كفنيو «هتاوفل نهرلا ن يعي ؛َلْطَب ةفآب ُنوُهْرَمْلا فلت ولو

 َنِم ٍةَءاَرَيْلاِبَو «هتهج نم همورلل الف ن رهارلا امأ :هتهج نم زئاج وهو ُهَل حلا نأل

 ءنْهّرلا َنِم ٌءْيَش كفن مل ۀنم َءيش يب نإبف «ناک هجو يأب يأ ءِنْيَدلا

 كنا اَمِهِدَحَأ نِم ئرْبَق رخآب ةقلمنو نيب دبع فطن َنْهَر لَو ءعامجإلاب
 اهددعتل ءةْبيصن كقنا اَمُهَدَحَأ ئر ُهاَنَهَر ولو ءدقعلا ددعتب ةقفصلا ددعتل طلق

 . دقاعلا ددعتب

 ناک نإ هنيو ْنِهاَرلا قَدْ ِهرذق وأ .هلصأ يف يف يأ أ ءنْهّرلا يف اقلتخإ :لصف

 لدب كلاملاب فنملا ربع ولو ؛نهرلا مدع وهو هدضعي لصألا نأل «ع ربت َنْهَر
 يف افلتخا يأ عبي يف طرش نِإَو ءنهارب سيل نهرلا ركنم نأل ىلوأ ناكل نهارلا

 .اهيف فلتخا اذإ عيبلا تافص رئاسك ءاَفْلاَحَت عيب يف طورشم نهر

 قّدّصُمْلا بيصنف اَمُهُدَحَأ ُهَقَدَصَو ةَ اهب اَمْهَدْبَع ُهاَنَهَر اَمُهْنَأ ىَعّدا ولو

 ةَداَهَس ُلَبقَتَو يمال هيَ لوف يناثلا بيمن يف ُلْوَقْلاَو ءَنِمْسَحِب ّنْهَر
 ولو «هنع ررضلا عفدو هل عفنلا بلج نم اهولخ يانلا ىلع يأ هْيَلَع قّدَصُمْلا

 ر

 ةصغ :نهارلا َلاَقَو ِنِهتْرَمْلا ل ب: يف و أ نهال دي يف ناک إف ضن يف اهلا



 نهرا باي ۷۷1

 :َلاَق ول اكو ءضبقلا يف نذإلاو موزللا مدع لصألا ذإ «هيويب ! *نهارلا قدص

 لصألا نأ نم هانلق امل ٌّصألا يف هرحنو عاديإك يأ ىر ب ٍةَهج نع ةتضبقأ
 ضبقىلع امهقافتال نهترملا قدصي د اضيأ صوصنملا وه اذهو هاعدا ام مدع

 جرحا دقعلا مدقتل هفالخخ رهاظلاو «ىرحأ ةهج ىلإ هفرص ديري نهارلاو «هيف نود ام
 .ضبقلا ىلإ

 قئاشولا نأل ُهفيِلحَ هلق ٍةَقيِقَح نع يِراَرْفإ نكي ْمَل :لاق مث ءهيضْنمب رق لَو
 اليرأت رار رعي ا نأ الإ ُهَمَلَحُي ا :ليقو ءاهيف ام قفحت لبق ًابلاغ اهيف دهشي

 يكل ة ةقيثولا يل ةعق ةعقاولا ١ ةباتكلا ١ ىلع يأ ََلاَبَقْلا مر ىَلَع تذّهشأ :هلوَقَك

 . قباسلا هرارقإب هاوعدل ًابذكم نوكي ًاليوأت ركذي مل اذإ هنأل كلذ دعب

 هل سيل :لافقلا لاق هْيَعىَرْعَدلا درت دعب ءاَضَقْلا سلجم يف أ ول :ٌعْرف
 لاقو «قيقحت نع الإ يضاقلا دنع رقي ٌداكي ال هنأل ؛ًاليوأت ٌركذ نإو «فيلحتلا

 .فنصملا قالطإ ىضتقم وهو ناكمإلا لومشل قرف ال :هريغ

 لل رف ب 3 نأل ِهِنيِمَيِب كما قد ٌرخآلا ركنأو نوُهْرَمْلا ىنَج :اَمُهُدَحَأ لاق ولو

 نهترملا قيدصت :رهظألاف ضِنقلا َلِبَقنَج :نِهاَرلا لاق ولو ءاهمدع لصألا
 2 هنأل ؛نهارلا قدصي :يناثلاو ءؤطاوتلا لامتحإلا هقحل ةنايص فراکنإ ىف 2 هنیویب

 هيلع يح ا نهارلا نيع اذإ ام فالخلا لحمو «هسفت ىلإ ًاعفن رجب ال اّمَع هكلم ی
 :حّصألاَو ؛ ءهلاحي قاب نهرلاَف هعدي ملا وأ هقدصي مو هنيع وأ هنيعي مل نإف هقدصو e e 1 ور

5 

 «هقح نيبو هنيب لاح هنأل ؛هلتق رل امك يلع ّيِبْجَمْلل ٌنِهاَّرلا مرغ !فلَح فح اذإ هن

 .الصأ رقي مل هنأكف هرارقإ لبقي ال ام. دبعلا ةبقر يف رقأ هنأل ؛مرغي ال :يناثلاو
 ذك في وز 2

 عانتمال دلولا ما أ ةيانج يف امك قيانجلا شواو بعل ةَميِق ْنِم ّلَقَألا مرغی هل

 نم ةدايزلا نأل ارةخسسنلا نم اهتبثأو .نهارلا ةملك دحوت ال (٣)و (۲) ةخسن يف (#)

 .ةلوبقم ةقثلا



 ا نهارلا باک

 «ةيانحلا شرأو هتميق نم لقألا :امهرهظأ «يناجلا ءادف يف نيلوقلا ىلع :ليقو «عيبلا

 .لّوألاب اوعطق نورثكألاو «غلب ام ًاغلاب شرألا :امهيناثو

 هال هارلا ىل ال هيلع يجمل ىلع مَا تدر نهرا لك زل هنأ
 دبعلا كلام هنأل ؛نهارلا ىلع :ينانلاو ءًائيش هسفنل يب ال ُنِهاَرلاَو ُهَلََّحلا

 ةدودرملا نيميلاب اهتوبغل ةيادجلا يف ع ّفْلَح اذإف ءامهنيب يرحب ةموصخلاو

 الا يفو ؛رهظألاب ةدالاو لرأا | يف ريبعتلا فدصملل يغبني ناك هنأ :مّلْغاَو '

 .ةضورلا يف لعف امك بهذملاب

 كافر نذإلا نع َعَجَرَو عيب نوُهْرَمْلا عيب يف «نهترلا يعي نأ ْوَلَو

 ألا نأل «نهترُملا قيدصت :حصألاف دعب :نِهارلا َلاَكَو ميلا لبق لبق ق تفجر

 لوقل :ثلاشلاو «نذإلاب هبناج يّوقتل نهارلا لوق لوقلا :يناثلاو ءِنْهّرلا ٌرارمتسا

 فالتحا يو ةعجرلا نم هريظن يل حيحصلا وهو :يوغبلا لاق ءامهنم قباسلا لوق
 نهارلا هقدص اذإ ام فالخلا 0 «هدعبوأ عيبلا لبق عوجرلا نأ يف لكوملاو ليكو لا

 لصأ نهارلا ركنأ اذإ امأ ءفنصملا هضرف امك هتقو يف افلتخاو ؛عوجرلا ىلع
 .همدع لصألا نأل «هنيميب هلوق لوقلا نإف عوجرلا

 نْهّرلا فلآ نع هَذَا :َلاَقَو ؛ًافلأ ىدَأَف ْنْهَر اًمَهِدَحَأب نالا هَل ْنَمَو

 امَع م هج اي ويل او ئادا ةيفيكو هدصقب فرعأ هنأل ِنيِمَيِب «يأ «قّدْص

 طيسقتلا له نكل ةيولوألا مدعل طق :ليقو «دجوي ملو هيلإ نييعتلا نأل یاش

 ىلع ٌمامإلا رصتقاو «ينالديصلا هيف َدَّدَرت ؟ةيوسلاب امهيلع وأ يلا ِرْدَق ىلع

 . يناثلا ىَلَع ينارمعلاو ؛لوألا

 نوما ةَ «تيملل ةاعارم ديكر تب قلعت نيد ِهْيَلَعَو تاَم ْنَم :ٌلْصَف

 شزألا قلع لْوَق يفر امج فصلا هه ةلاحلاو ميمي ذإ تيملل طوحأ هنأل

 :يناروفلا لاقو «كلاملا اضر ريغب ًاعرش تبث امهنم ٍدحاو لك نأل «يناَجْلاب

 ام ثراولا فرصت فالخلا ىلع ىبنيو بلطملا بحاص هراتخاو ؛سلفملا رجحك



 نهرا باك فقر

 يناجلا عيب يف فالخلا ىلع جرح شرألا قلعتك هقلعت انلعج نإف «عيبلاك كلملا ليزي
 امك ميَصألا يف ُةُرْيْغَو ق قرغتسملا نيدلا يوسي ِرَمْظألا ىلَعَف «لطبيف نهرلا وأ

 الإ ىقبي ال نأ ىلإ ثراولا فرصت دفن لقأ نْيَدلا ناك نإ :يناثلاو ءنويدلا سايق وه

 .ٌديعب ريقح ءيشب ريثك لام يف رجحلا نأل ؛ِنْيَّدلا ردق

 :خصألاف بيب عي ذرب نيد َرَهَظَف ٌنِهاَط نيد ور ثراوللا فرصت ولو
 نبي :يناثلاو ءارهاظ هل ًاغئاس ناك ًافّرَصَت فرك هنأل هفت اسف ني ال هنأ

 نْيَذلا ضف مل نإ نيكل ءهببس مدقتل نراقملا نْيَدلاب نْيَدلا نم َددَحَتب ال اقاحإ داسف

 ىتح ثراولا ىلع نيد ال ذإ كلذ الإ قيرط الو ءهّقحتسم ىلإ ّقحلا لصيل خسف
 طوقسلاب ربع ولو «يبحألاو ثراولا ًءاضق ّمُعَي ءايلا مضب (ضقْي) هلوقو «بلاطي
 ًاضيأ ًءاربإلا ّمَعَل

 ةقيلح هنأل لام نم ِنْيدلا ًءاضَقَو ٍةَكِرتلا ٍنْيَع كلاَسْمِإ ثراَوْلِل ذأ فالجخ الو

 ُهَتيِصَو إف هنيد ءافو يف اهب ىّصْوَأ ول :معن «كلذ هل ناك ثرّوحْلاو ؛ثّرومل

 ًايتاب ناك ول هنأل «ثزإلا ُعَضَي ال ةكرتلاب نْيدلا قلعت نأ ٌحبِحّملاَو هاب ُلَمْعي لمعي

 نأو «نْيّدلا ءاضق لبق هبراقأ نم قتعأ وأ ملسأ نم هثري نأ بجول تيملا كلم ىلع
 ؛ميدقلا نع مامإلا هلقنو ؛عنمي هنأ :يناثلاو «ةثرولا نم ءاضقلا لبق تام نم هثري ال

 نم يأ “ 4 نيد وأ اهب يص ةيص ٍةّيِصَو داعب نمل :ىلاعت هلوقل ؛ديدحجلا نع لوألاو
 ال ريداقملا ىنعملا نأب ةيآلا هذه نع بيحأو ؛ناك نإ نيد ءافيإو ةيصو ءاطعإ دعب

 ؛كلملل عبت هنأل ىملغأ هل او جاتو بسکک كلا دئاَوَر قلعي الق ردقلا

 يف يعفارلا هححصو ؛تيملا كلم ىلع اهئاقبل اهب قلعتيف ! اهلاقتنا عنعي :انلق نإو

 .*0اكنلا

 ١١. / ءاسسنلا (47)

 صف ةقاطلا بسح ةلباقم غلب :(۳) ةخسن شماه يف (#)



 رجلا يار
 کتو رل للا ہک

 م

 ٌّلصألاو َنوُيْدَمْلا ىَلَع ىلع ٍمِكاَحْلا ٌرْجَح رشلا يف وهو ؛ُسوُنفْلا هلص :سيلقتلا
 ِهِكلَع لوقو کالا هححص ا ِذاَعُم ىلع مالسلاو 3 هيلع ا هيف

 فو [ هب يح ره هدب عام ْلّْرلا َدَحَرف لحل سف اذإ ] :ْمالَسلاَو ةآلّصلا
 , هيلع قفتم [ ءاَمرْلا رم ] :ظفل

 نيد يف ُهَعاَبَو هلام ٍذاَعُم ىلع رجح يو هللا لوسر نار ؛كلام نب بعك نع © (37)

 ثيدح اذه :لاقو :(513/5148) ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحا هاور . . لع

 يراحبلا طرش ىلع :لاق يبهذلا هقفاوو .هاحرخي م و نيخيشلا طرش ىلع حيحص
 عيبو سلفملا ىلع رجحلا باب :سيلفتلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .ملسمو

 ١١11١(., ثيدحلا :هنويد يت هلام

 ريح نم احس اليخ ااش هلک 5 لح نب ذاَعُم ناك) :لاق كلام نب بعك نع @

 َلِوُسَو ملك لَم غا نب هلع نار ىتح فضا د أ الإ اعيش لانس ال ؛ِهيْرَق باش
3 3 

 مالك ٍهَحَأل كرت ول اش هل اعض مل لعق ءار هَل ملك ن نأ يف هک هللا
3 

 غاب نأ نم حري ملف كي يبا اعدم :لاق يي هللا | لوُسَر مالكب اعمل كر ؛ِدَحَأ

 نئسلا يف يسقهيبلا هاور .ُهَل لام الو كف داعم اقف لاق ؛هئاَمَرغ نيب ُهَمَسَقَو هلام
 اك ا ان كو یک هلع الو نمو .( ١ 4599 ثيدحلا :يربكلا
 . لاعب ُنْيَدلا طاَحأَف ويِلاَط نم ج رّخْلاَو

 دنحو اذإ باب :ضارقتسالا باتك :حيحصلا ف يراخبلا هاور ؛هط ةريره يبأ نع @ (۹)
 نسم باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5107) ثيدحلا :سلفم دنع هلام

 . (1 هد و/9 4) ثيدحلا :يرتشملا دنع هعاب ام كردأ

 .(5514/؟14)ثيدحلا ةعباتم يف :حيحصلا يف ملسم ةياور نم [ءامَرغلا نم ]:طفل امأ ©

: << 
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yaدل با  

 لاّوُسب ءايوجو يأ ِهْيَلَع ٌرَجْحُي ؛هِلاَم ىَلَع ةدئاز ةلاَح نوي ِهْيَلَع نم

 طفل نأ ىفخي الو «مدقت امل مهيلع روجحلا ءايلوأك مهماقم موقي نم وأ يأ ىاًمرغلا

 هب ةسبلاطم ال هنأل ِلَّجَوُمْلاب َرْعَح الو ءبفاك ُدحاولا ُنْيَدلاو «هل موهفم ال نويدلا

 ٌدوصقم نح لحألا نأل ٍرّهْظألا يف ُلْجَوُمْلا َلِحَي ْمَل لاحب ٌرجُخ اَذِإَو لاخلا يف

 هفالخب تبرحخ تملا ةمذ نأب :لوألا باحأو «توملاك لحي :يناثلاو «توفي الف

 هلاق الجم قحلا داع لجألا ضعب ىقب دقو هنع رجحلا قلطأ ولف ؛يناثلاب انلق اذإو

 .هيواتف يف لافقلا

 َنْجَح الف ؛هبسَك ني قب ابوسك ناک نا لاملا ٍردَقِب وُيُدلا تناك ولو

 :مَعَن يلع ههركأ وأ هلام عاب عنتما نإف ءنيدلا ءاضقب ُهرمأي لب «هيلإ ةحاح ال هنأل

 ْنْكَي ْمَل نِإَو «هلام فلتي اليك ٌممصألا ىلع رجح «هيلع رجح ا ٌءامرغلا َسمتلا ول
 ؛لاحلا يف ةبلاطملا نم مهنكمتل «ٌحّصألا يف اَذَكَف ِهِلاَم نم ُهتقَفَت تناَكَو ابوسك

 نأل يسلط ِرْيغب ٌرَجْحُيَأْلَو ,راتخملا وهو اهيف هلام بهذي العل ؛هيلع رجحي :يئاثلاو

 ٌرجحي هنإف هيلع ر رک الإ ّدُهّللا :مهسفنأل نورظان مهو مه قحلا

 هل سبيل هنأل «بئاغلا ن دل رجلا هل سلو وتحلم ی رظان هنأل «سامتلا الب

 و ايعأ ظفح هل امنإو ؛ممذلا نم مهلام ءافيتسا

 بلاطلاب هرثأ صال مت ا طرد وحول بخ بيو تمر
or 

 بلط ىلإ هب ةرورض الف هلامكب ٌةَواَقَو نكي يد نأل الق الإو معي لب
 .ةضورلا يف هلاق امك يوق وهو «كلذب دييقت ريغ نم رجحلا ةعامج قلطأو رجحلا

 ال :يناشلاو ؛هيف ًارهاظ ًاضرغ هل نأل حّصألا يق ف سِلَقُمْلا بلعب رجح ُرَجْحيَو

 نب رمع قيرط نم هاور امن يعفاشلا جتحاو :8؟ص ه ج :حتتفلا يف رجح نبا لاق

 ْوَأ تام لحجر امي و هللا ٌلوُسَر ىَضَق) :لاق ةريره يب نع ةنيدلا يضاق ةدلع

 لث محب نسح ثيدح رهو (دنيَعب حو | َذِإ هِعاتمب حا عاملا ُيِحاَسصُف ؛ سلفا

 . ْمُهَنيَد )١(: ةحخسنلا يف (#)



 كلا سيلفتلا باتك

 َقْلَعَت رجح ادق قرورضلل ءامرغلا بلط دنع هب انلق امنإو «دشرلاو يلا كفن

 ةاكولا ىح ءامرغلا قب جرخو هناك ةعفنمو انيعو اند يأ ههَلاَمب ِءاَمَرغْلا ٌقَح

 .ًابابحتسا يأ ذيل ورجح ىَلَع َدِهْشَأَو ,رذنلاو ٍةرافكلاو

 نع كلذ لصف نإف فرصت فقر لوف يفن قأ ز أ بَهَو وأ عا ولو

 «ضيرملاب هل ًاقاحلإ | ءاغل ّالإَو ةف ءامرغلا ضعي ءاربإل وأ ةميقلا عافترال يأ ءِنْيَدلا

 ةضعب اذكو هعيمج يأ لم عالق فرع راع اج قلعت كالي ا

 نأ لامتحال «حّصَأْلا يف لَ «هنيدب دحاولا ميرغلا نم اذكو يأ مهيد َئاَمَرغل

 رجلا نأل ؛حصي :يناثلاو «يضاقلا ةعحارم ريغ نم حصي الف ءرخآ ميرغ هل نركي
 ولو ةلأسملا هذه يف الإ هلام عيب سلفملل زوجي ال اذهىلعف .مهريغ مدع ٌلصألاو مه

 رجلا ع افترا نمضتي ال كلذ نأل يبحأل هعاب ول امك وهف هند ضعبب وأ هعيرغل ُهَعاب

 زر | اذه نعو «هنع ٌرححلا عفتربو طقسي هنإف ٍنْيَلا لك عا اذإ ذإ ام بفالخب نع

 املس عاب ولف «حصألا ىلع حصي مل ءامرغلا نذإب يبحأل عاب ولو «مهنیدب) هلوقب
 ءامرغلا ىلع ررض الذإ مذ يف تبث هتحِص ٌحيِحملاف ملا يف ىّرتشا وأ

 .ةضورلا يف امك ٌروُهَعَملا ُهباَرَص (حصألا) هلوقو «هيفسلاك حصي ال :يناثلاو «هبف

 هتجوز ىلع یت ةفنيو «لاملب كلذل قلعت ال ذإ لَو ؛ةاَعَو ؛هحاَكِ حصو

 ُةقاحلتسا ًاضيأ حصير «هانركذ امل ًاناحب ولو يأ ُهَطاَقْسإَو ؛ةٌصاّصيقاَو «ةيبسك نم

 هلو :رهظألاف ؛ِرْجَحْلا َلِبَق بَجَو ؛ِنْيَد وأ نيب رق ولو «ناعلب هيفنو بسلا

 امهانبو ؛رارضإلا نم هيف امل عنم ا :يناثلاو يلب تول امك امرا حيف

 يارغا نح يف هلوقب ززحاو ءهفس وأ ضرم رجح رجحلا اذه نأ ىلع يدرواملا

 وأ ٍةَلماَعُمِب رْجَحْلا َدْعَب اَم ىلإ هوجو دنْمَأ نِإَو ؛بلاطير ٠ ٌلبقي ةنإف وسفن ّقح نع

 يف امأ مهقح يف لقب مل ءاقلطم ًادانسإ وأ :ةلماعمب ًاللعم ًاداتسإ يأ ءاقَلطُم

 رارقإلا ٌليزنت يبهذملا سايق ألف :ةيناثلا يف امو CAE نم ريصقتلف :ىلوألا

 ماعم نم :(۲) ةحسن ي (*)



 سيئلفتلا بانك ےس ولا س ۷

 ترذعت نإ رهاظ اذهو :ةضورلا يف لاق ةماعلا ٌنْيَد ره اًهلقأو «يبتارمل ذا ىلع
 ٍةّيانج نع :َلاَق ْنِإَو ةرارقإ لبقي هنأل عجاري نأ يغبنيف تنكمأ نإف «رقملا ةعح

 ةضورلا يف هب رع امك بذ ىلع ةلاوصو حصألاب ربع اذك ؛ٌحّصألا 7
 يف لبقي ىتح يأ ؛رجحلا لبق ام ىلإ هموزل دنسأ ول امك هنأ نيقيرطلا حصا ناف ناف

 .ةلماعم نع لاق ول امك هنأ :يناثلاو «مدقت امك رهظألا

 خسفلا نأل درا يف ةَ تناك نإ ُاَرَتْشا ناک ام ٍِسْيعْلاِب د ُدْرَي نأ هل

 «ضام ىلع فطعني ال رجح او قباسلا عيبلا ماكحأ نم وه اغار ًادتبم اف

 نإ ءاَرَشلاَر ؛ةيصَولاَو ؛داطصالاب ُهَدْعَب تَدَح اَم ىلإ رْجَح رْجَحلا يّدَعت صا

 ٍدوجوملاب صحي ال اذهو ؛نيقحتسملالإ ّقحلا لوصو رجحلا درصقم أل ُةانْخَحَص
 ال ةنوهرملا نيعلا يف هسفن ىلع نهارلا رجح نأ امك ى دعتي ال :يناثلاو هِرْجَحْا دنع

 لاَحْلا َمِلَع نإ ِهِعاَم نيب قلعي حسي ذأ هئا سْبْل هنو ءاهريغ ىلإ ىدعتي
 ملعلا نود لهم ا عم ويس رايح | تبثيف ؛بيعلاك سالفإلا نأل كلذ ُهَلَف لهَج ْنِإَو

 امك ملال لوصولا رذعتل ؛اقلطم كلذ هل :يناثلاو ءةريصب ىلع رمألا يف هلوخدل
 00 ةلوهس عم ثحبلا كرتب هريصقتل ؛ًاقلطم ال :ثلاثلاو ءرجحلا لبق ناك ول

 محارب ل اهب للا نک مل اإ ةنأو بلع روجحلا رم أ رهشي مكاحلا نإف

 تحس يضرب رجا مب دخن أ ؛نَمشلاِب ,مهقياضي ال يأ ؛ َءاَمَرعْلا

 نع ٌءيش لضف نإف نرالا ءامرغلا اهقحتسم محازي ال اهنأش اذه ينل نويدلاو

 ايد ناك نو هنأل ؛مهمحازي :يناثلاو «رخآ ءيش نادحو ىلإ ٌرظتتا ًالإو هدأ و
 , )صاح عيبملا نمشب الإ محازي ال :ليقو «دیدج كلم هلباقم ف وهف أدي

 ىلع يأ ءاَمرُقْلا نيب هِوْسَقَو ِهِلاَم عب ِرْجَحْلا َدْعَب يضاقلا ردا :لصف

 لوألا باوصلاو ؛(نكمي) خّسنلا ني ريثك يو فنصملا طنب اذك :()ةخسن شماه ف (#)

 . ىهتنإ
 . ةلباقم غلب :(۳) ةخسن شماه يف 2١



 YA سيلفا باك

 طرشي ال نکل ۽ ّقحلا رْيحَأتب ميرغلاو ؛رجحلا ل وطب ٌررضتي سلغملا ! نأل ؛ ينويد ةبسل

 ُفاَخَي ام ُهّدَقُيَو سم ٌةردابلا هدهو سکی نمشب هيف عمطي اليك ؛لاجعتسالا يث
2 

 نوم هلو فلتلل ٌضرعم هنأل ناَوَيَحْلا مث هَل ةنايص لرقبلاو هكاوفلاك يأ هذ رع
 ,يدابعلا هركذ امك جابت ال مِلَعْلِل ملا بك معن عايض ىشخب هنأل :َلوُقَنَمْل م
 لاملاو «يضارألا ىلع ٌءانبلا ْمّدقيو ؛هتقرس نمؤتو هكاله ىشخي ال هنأل َاَقَعْلا مث

 ااو نوهرملا عيب اذكو بطورشملا حبرلاب ٌمدقيو «ضارقلا لماع قح هب قلعت يذلا
 يو

 اني م هذي إف فاس عرش ام فت ف نإ امهقحتسم ّقح ليجعتل

 كي 5
 عا < م 0

 ره ًاضيأو «ةمهتللىفتأ هنأل ابابحتسا يأ يباقرغو سلما قةرضحب عبو ؛ ءامهيلع
 داهضإلا عقيل مكاسحلا نذإب عيبا هليكو وأ ُسِلمْمْلا ىلوتي نأ ىلوألاو «ِهِلاَمِب فرعأ

 ءرثكأ مث هلص نأل اضيأ ابابحتسا يأ « هقوُس يف ءإش لك «يرشلا سفن بيطتو
 هيلإ هقرس َّلهأ يعدتسي نأ ةحلصملا مكاحلا ى ىأرو ؛ةريثك ةنؤم ِهلقَنِل ناك ول معن
 هتم نَمَعب هباحصألا هلاق زاج هنمثب هقوس ريغ يف غاب رلو يدرواملا هلاق َّلَعَف

 هريغل فرصتلا نأل ِ؛ِرَّيَحْملا يف هب حرص امك ًابوجو يأ ءا دق نِ ًالاَح

 وأ الجم عيبلاب ءامرغلاو سلفملا يضر نإ معن «ظحلاو ةحلصملا ةياعر هيف بجوف
 عامرغلا قوقح لثك عيب يف ةحلصملا مكاحلاىأر ولو «يلوتملا | هلاق راج كلبلا قن ريغب

3 
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 بقَح سنجب الإ مسرغْلا | َضْري ملو ءياشنلا سنج ريغ نيا لاك ١ نإ ٣ نا
#2 2 ¢ 5 

 ضايتعا هنأل ملّسلا يف الإ“ لإ دَقنل | فرص راج يِضَر نِإَو بحار و هنال یرتشا

 هباب يف مدقت امل هيف عنتم وهو

 ىلع اهمرجن نع ديسلا ضانعي نأ زوجي الف ؛بتاكملا ىلع رجح اذإ يبت

 نأل ؛اهنع ضايتعالا عنم حصألا ءِةَّمَذلا ةراحإ يف ةبحاولا ةعفنملا اذكو ّحصألا

 .ملسلا وهو ىنعلا بيلغت اهيف حصألا

4 

 مما و
 انف ةف تر طاح هوغل فرص ال تش شلل َلْبَق اعيبم ْملَسِي الو

 هيلفل َرْسْعَي ن نأ الإ ءهقحتسم ىلإ قحلا لصيو ةّنذلا ئربتل ابابحتسا ي يأ ءءاَمَرغْلا ن



 سيلا کا ۷۹

 رسما نأل مريع میر ال انأب هب نوفل الو ءابابحتسا يأ ميج هرخوف م و اک
 نأ ٍةّصِحلاب كراش «ميرغ َرَهَظَف ؛مَسق ق ولف .سهظل ميرغ هل ناك ولف رهتشي

 غئاسلا هحولا ريغ : ىلع تعقو اهنأل ةَمْسِقْلا ضقنت :ليقو «كلذب ٌلصحي ةوصقلا
 رهظ يذلا ميرغلا لإ هم فرصي هنإف ؛لاملا روهظ نع ميرغلا روهظب ززتحاو ءاعرش
 عصا ىلع منسق ءيش يقي نإ ؛لوألا ةمسلا نوذحآلا ءامرغلا هذحأ ام طسقب

 يأ َىَمَط نْيَدَكَف فلات نما اَقَحَمسُم ٍرْجَحْلا لق عاب يش جرح ولو
 وت وس او ترسب ںی ایا اك اک امأ ءرجحلا لبق هتوبثل قبس ام همكحو
 «ببس هل مدقتي م ثداح يد هنأل ُهَل رن ال هنإف هيف عقو اذإ امع ِرْجَحْلا 5

 نع سادلا بغرب الفل ناب يرتشملا مد مكاَحْلا عاب يش نجعسا نإ
 «نؤملا نم اهومنو لاّيكلا ةرحأك رجحلا حلاصم نم ميدقتلا ناكف ؛سلفملا لام ءارش
 .سلفملا مذ يف نيد هنأل «نويدلا رئاسک ءاَمَرْغْلا صاحي :لوق يِفَو

2 
 :ُتْلُق ؛هكلم لزي ملام رسوم هنأل لام َمُسَقُي ىتَح قت هيلع نم ىَلَع َقَِنُيَو

 يبغي نأ الإ ىدلولا فالخب ةددجتملا ةحوزلا ىلع قفني الو ؛اضيأ مهوسكيو
3 
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 5 لمك ءيش صقن نإو لاملا ىلإ ! در ءيش ل اضف ناف «هنم هيلع قفني هنإف اف يأ بسكب

 . كنه

 نأل هيِصنَمَو ِهتئاَمَرل مداخ ىلإ جاتا نإو ّحّصألا يف ُهُمِداَخَو ۀنکسم عار
 وهو ‹«نقئال اناكاذإ ل :يناثلاو ل نيملسملاىلعف رذعت إف «لهس ءا اركلاب امهليصخت

 َلَدَي الو یي ةيضأ َنييمدآلا قوقح ّنأ ل لوألا ىلع قرفلاو «تارافک ا يف هصن نم جرح

 م قل

 يهو «مامإلا هلاق امك هسالفإ لاح يف يأ هب يلب بوق تمد هل كريو ءاضيأ اد
 ادَمْلا رهو يأ «بَمْكِمَو ٌةَماَمِعَو ؛ٌليِواَرَسَو ؛صيِمَق ءلحرلا قح يف يأ
 لرب ارل انآ لا دع رخوت الو كلذ ىلإ جاع هال يم تلا يف 0
 يف يعفارلا هركذ امك ليدنملا ًاضيأ دريو ءافلاحب قبلی ام امهريغو رازإلاو ةعنش
 . هب قيلت تناك نإ ةَعاردل ااو هب يرزي اهكرت ناك نإ ناسليطلاو فخلاو ِرّرَحُمْلا



 ‘VA سلفا باتك

5 
 ع

 .ُهَل يرتشا هلام يف ٌروكذملا نكي مل اذإ :ٌعْرَق

 يف لاق «هلوأ يف رسوم هنأل ءةعقفن ِهْيَلَع نمل ٍةَمْسِقْلا موي توق هَل كريو
 ان 4 0 4

 قح قلعت نع ايلا هلام ضعب ناك اذإ اميف مدقت ام عيمجو ءاضيأ ةانكسو :زيجولا

 نم هلايع ىلع الو هيلع ُقفني الف نوهرملاك نّيعُمِل قَح هلام عيمجم قلعت نإف ءنّيْعُمِ
 .مامإلا هلاق

 وه يببسب بجو يذلا نوكي نأ الإ مهللا '؟”7ةيآلا ... ٍةَرْسُع وذ ناك ْنِإَوظ

 ءاهطورش ةلمج نسم هؤادأو لعف مث ةبوتلا هيلع نأل «باستک الا هيلع ناف هب صاع

 :ىلاعت هلوقل يدا يقل ةسفن َرَجَوُي وأ بيكي نأ ٍةَمسسِقلا َدْعَب ِهْيَلَع سئل

 يتلحر دئاوف يف حالصلا نبا ُهَداَقَأ امك ؛انباحصأ نم يوارغلا هلل ادبع وبأ هلاق

 بيرقلا ةقفن يف اوححصو «بستكي نأ هيلع سيل هنأب انه اومزج مهنأ :مَلْعاَو

 ام ىلع ةدملا يضع طقست اهنإف بيرقلا ةقفن نم ىوقأ َنْيَدلا نأ عم بوجولا

 نأل ْيَلَع ِةَفوقْوَمْلا ضْرَألاَو هِدَّلو م ٍةَراَجِإ بوُجو :حّصألاَو كانه ةملعتس

 ًالاومأ دعت ال اهنأل ؛ال :يناشلاو ءِنْيّدلا ىلإ افدب فرصيف نايعألاك امهعفانم

 يهو ؛ةفوقوم رحؤيو :ريغصلا يواحلا ةرابعو «هسفن ةراجإ بجي ال اذهو ءةرضاح

 .فنصملا ةرابع نش مَعَ

 5 57 اس
 ُةَرْيَغ كِلْمَي ال ُهْنَأ َمَعْرَو ِهِئاَمَرْع َنْئْب هلام ْمسَق وأ ٌرمْعُم هنأ عدا اذإو 5 o4 رع

 نأل لا هيلع ٍضْرَف وأ ءارشگ لام ةّلَماَعُم يف ْنْبَلا ُهَمرَل ناف وُركنأو

 ْقَّدَصُيَق ,قادّصلاك ةلماعع ال همزل نإو الإ ةلماعما هيلع تعقو ام ُءاَقب ّلصألا

 رهاظلا فالح هنأل ؛ةنيبلا نم دب ال :يناثلاو ٌمدعلا لصألا نأل ّمّصَألا يف هيمي

 ةنيبلاك ةجاحلا ناكمل يفنلاب تقلعت نإو يأ ءِراّسغإلا ةنيب لَن «ٌرُحْلا لاوحأ نم

 هِنِطاَب ُةَرْبِح ٍهِدِهاَش ٌطْرَشَو ءاهريغك «لاَحْلا يف ؛ءالؤه ىوس ثارو ال نأ ىلع
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 سيلا باك ۷۸۱

 ْضَّحَمُي الو ٌريسْعُم َوُه ْلَقَيْلَو «ىفخت لاومألا نأل ةطلاخملا ةرثكو راوحلا لوطب يأ

 . ايش كلب ال :هِلْوَفَك «ئنعمو اظفل ّيْفنل

 هيراتف يف لافقلا هلاق ؛هببس نايب نم دب الف ىنغلاب سلفملا ىلع اودهش اذإ :ٌعْرَ

 .ىنغلا كلذك ةربخلا لهأ نم الإ تشي مل امل مادعإلا نأب :ًاللعم

 ةيآلل رسوي ىح لَهي لب هرم لو سبح زج مل راسخ تبن اذار
 :يدنكلا ركب يبأ فيلأت ٌرصِم لهأ دنحج يق يلارملا نايعأ ال

 ؛عابي :لوقي يعفاشلا ناكف ندا يف حلا عيب يف يعفاشلا رظان يكلاملا نايتف نأ

 .“"اندنع بيرغ لقن اذهو يعفاشلا ىلع لوقلا ونش مث «عابي ال :نايتف لوقيو

 . عشب :(۳) و (؟) ةحسنلا يف (#)
 :يتأي ام وه لقنلا اذه بيرغت يف بجوملا ببسلا نإ :تلق (45)

 :لقنلا اذه ةيجح يف ثيدح حصي ال .أ

 ٰيطقرادلا هاور .(ِهنيَذ يف َسلفَأ ارح عابد يبنلا نأ ؛يرذخلا رايعس يبا نع @

 يقهيبلاو . ٣-٦۲ ۱ص ٣ج :هنم (۲۳-٤۲۳۹)ٹیدحلا :عويبلا باتك :ننسلا 5

 رهو ةأطرأ نب جاجح هدنس قو (424١1ر ١14059 ثيدحلا :ىربكلا ننسلا قف

 )١١1/1(. مقرلا :ينالقسعلا رجح نيال بيذهتلا بيذهت يف ةمحرت هل .فيعض

 موَق ًالُخَر دو : :ةئّدح بيبح يبأ نب ديري نأ ثراحلا نب ورمع نع ًةداتق نع @

 ؛ُلُجَلا ذعأف ُهَكَلْوَبْساَ ًاريثك الا َدَحَأَف ؛لامب هل ا ْمَدَقُي هنأ ركذف ََنْيِدَملا

 رنسسلا يف يقهييلا هاورو .(َعابي ذأ لي رشا وسر ماف هَل َلاَم آل دحْوَف

 . عطقنم اذه :لاقو ؛غ١١ 45 ه) ثيدحلا :ىربكلا

 نباو «لاقم هيفو يمنزلا دلاح نب ملسم اهيف ؛ىرحأ تاياورو ظافلأب ءاجو @

 . فيعض وهو يامل

 ياله ىلع قّرُس ثيدح ٌرادمو :يقهيبلا لاق «(قرُس) ُهمسا ّلجرلا نإ :ليقو .ب

 كرت ىلع نوعمج آل ْمُهَو . ا ىلع ءاملعلا عامجإ يو . .. َءاَيِوََأ اوسي مهلکو

 اميفو :لاقو .قيفوتلا هلل ابو . اجا ناک ْنِإ | هيحلسن وأ هفعض ىلع ٌليلد .ةتباث ةياور

 :لاق يِرْهّزلا نع - /هص :سلفلا باب :عويبلا باتك -ليسارملا يف دواد وبأ ركذ

 .(نذ يف يب ارح اتع ام «لاَحر ىلع ويد دي للا لوُسَر ٍدْهَعىَلع نوک ناكر



 YAT سلفا باک

 فحأ اهنأل هتمزالم ميرغللو ٌةَسْبَح زوجت هنإف تبي م اذإ امع (تّس) هلوقب ززحاو

 هتمزالم ببسب ةالصلاو ةراهطل | يلع قشي هنأ يضاقلل نويدملا لوقي نأ ال | مهلا

 و

 ثَحَْ ْنَم هب يِضاَقْلا لكي راسغإلا ٍةَبَيْنَع رجالا بيرغْلاَو :باجي هنإف يسبحاف

 . هيلع سخا ٍديلخت ىلإ يرض التل هب هش هراس نط ىَلَع بلع اإ ِهِلاَح نع

 خسف ُهَلَف < .سلقلاب يرعشملا ىلع رجح ىَتح ملا ضيفي ملو عاب نم :لصف
 الا َدَجَوَو ُلْحَّرلا سلف اذإ ] ُمالّلاَو ةآلّصلا هلع هلوقل « ملا ادرس علا

 ضوبقم يغ نسشلا نوكو « "هيلع قفتم [ ءار نِ اهب قحر اهني هنأ
 الو ًاسلفم ميرغلا تام اذإ ءاضيأ تباث عوجرلا اذهو ثيدحلا يف هرامضإ ىلإ جاتي

 :حصألاَو ءامهوحنو ُهَصَفتو ميلا تحسقب :لصحيو سالفإلا درحم عوجرلا تشي

 يخارتلا ىلع هنأ :يناثلاو ءررضلا عفد عماجب بيعلا رايخك ,ِروَْلا ىلع هَراَخ نَا

 :ةبهاك يّيَلاَو قاإلاو ءطولاب خلا ُلَصْحَي ال هلو دلولل ةبلا رايخك

 الف الإو خسفلا ئطولاب ىون اذإ فالخلا لحمو «رايخلا نمز يف امك لصحي :يناثلاو

 الف الإو مكاح ىلإ خسفلا اذه رقتفي ال انلوقىلع اذهو :لاق «نيعلا بحاص هلاق

 .ًاعطق هب لصحب

 السار ُةالّصملا ِهْيَلَع هلوق مومعل ,عْيَبْلاَك ِتاَضَواَعُمْلا راس يف عوُجْرلا هلو

 يلع قفتم [ هري ْنِم هب ْنَحُأ ٌرْهَف سلفا دق لُجَر دنع هيي هلام كرد نم ]

 دمعلا مد نع ةحلاصملاو علخلا جرحو ؛ضرقلاو ةراحإلاو ملسلا كلذ يف لخدف
 .ةضحم ةضواعم هنوك يف عيبلاك اسيل امهنإف

 ةعلسلا ٌعابتف وب بلاطي ال لح وما نأل .ًالاَح نّمْثلا كوك اَهْنِم :طورُش هلو »

 دعب لح اذإ اميف هتوبثب ريغصلا حرشلا يف يعفارلا حّرصو «ءامرغلا نويدىملإ فرصتو

 . رجح

 بره وأ وِراسَي عم مُلا عقد نم عما ول .سآلفإلاب ةُلوُصْح ردع نأ يف هداهم” وهل

 )۹٤( مقرلا يف مدقت (40



YAYسيلفا باک  

 ضرف نإف ؛ناطلسلاب ءافيتسالا ناكمإو سالفإلا بيع مدعل حملا يف خسف الف
 هبشاف الآم هعقوت عم ًالاح هيلإ لوصولا رذعتل تبغي ا .هب ربع ال ٌردانف رجع

 نإ انإف ءنمثلا سنج عاطقتاب هلوصح رذعت اذإ امع سالفإلاب زرتحاو «سلفملا
 ىلع معن الإو ؛خسف الف «هنع ضرع ءافيتسا يف رذعت الف ؛هنع ضايتعالا انزوحج

 .ال :ليقو «ةنملل ؛ نقلا لف نما كمْ خفت ال :اَمَرغْلا لاق وأو .رهظألا
 .سوكعم وهو عضوم يف ةضورلا يف هب مزجو

 هتعاس دجوو فلاسلا ثيدحلل «يرتشُمْلا كلم يف ايِقاَب عيَمْلا دوك ©

 يف ححصو ؛عوجرلا زوجي هنأ :ريغصلا حرشلا يف حصألاف ؛داع مث لاز ول معن
 هنأل َعوُجُر الف َدْبَعْلا بتاك وأ ءاهريغو ةيانجج يأ تاق ولف هلباقم ةضورلا
 هقح قبسل عيفشلا فالخب تافرصتلا هذه خسف هل سيلو «هکلم نع جراخلاك

 عيبلا عني ال هنأل جيوزتلا عنْ الو ءاهيلع
 ةيانجلاك ثلاش يح عيبملاب قلعتي ال نأ :ُلّوألا «نارحآ ناطرش عوجرلل يَ

 عيبملا ناكو مرحأ ول امك كلمتلا نم عنام عئابلاب موقي ال نأ :يناثلا «عحر لاز نإف

 دي يف عيبا بيعت رلامك ,نّمشلاب بَراَض ' أ ءاصقان ةتحأ ٍةفاب بيعت ول

 صقن ةَ هيم نم ابرار ةذخأ هَل يال وأ يبجأ ةيانجب وأ «عئابلا

 ًاميلس هتميق :هلاثم هيلع ُهْعيِبْضت ن حي الف ناصقنلل الدب ذأ يرتشملا نأل قَميِقْل

 نأل ٌحَصألا يف ٍةفاك يرتشملا ةياتجَو «نمشلا رشعب عجريف نوعست ًابيعمو ةئام
 هلوقو ؛يبنحألا ةيانجك اهنأ :يناشلاو یامرغلا قح قلعت لبق هكلم يف عقو هلعف
 .ةضورلا يف هب ربع امك بهذلا ُةّباوص حصألا)

 هنأل يفلاسلا ٍةّصِحب َبَراَضَو يقال ذخأ سلفأ مث ِنْيدْبَعْلا دَحَأ فلت ولو

 نأل يدا يف ْعَجَر نَمثلا ضْعَب ضيق ناك ْوَلَف ءامهنم لك يف عوجرلا هل تبث
 لبق حاكنلا يف ةقرفلاك ةضعب دعي نأ راف هيلإ نْيَع لك هب دوعت ببس سالفإلا



 0 ساغلا باَنِك

 وهو يطقرادلا يف هيف ثيدحل نمثلا يقابب براضي لب 0 ال :ميدقلاو «لوحدلا

 يِقاَبْلا دخ نَمثلا فصن ضو اَمُهَتَميِق تراست ناف "دنس حصي الو ٌلسرم

 خاب :جرخُم يأ لوق يقو «فلاتلا ةلباقم يف ضبق ام نوكي يأ نشا يقابب

 نمشلا نأل ؛عبرلا رهو يقابلا فصنب يأ ءهفْصيب ُبِراَصُيَو ِنَمثلا يِقاَب فلصيب ُهَفْصِن
 دبعلا ىلع يقابلاو ضربقملا نم دحاو لك عزويف ذئنيحو عيبملا ىلع عزوتي

 ىلع ايرج ءاهب ئالا راف ٍةَعْنصَو نمسك هلص ةا يملا اَ لو
 دئازلا فصنلا يف عجري ال لوحدلا لبق ىلط اذإ ج ورلا نإف قادصلا يف الإ ةدعاقلا

 منال م الا ٌعِجْريَو «يرتْشُمْلل ٍدَلَوْلاَو کک «هباب يف يتأيس امل اهاضرب الإ

 ناك نإ هيلع ا للا يف عوحرلا هل امنإ عراشلا نأل ءلصألا يف

 الو «قيرفتلا وهو روذحا ءافتنال هم عم ُهَذَخَأ 0 َلَدَبَو اريغَص ُدْلَوْلا

 رهو يأ ملا مج هلا فّرصتو «روذحما را ناَعابيف «هتميق لذبي مل نإو يأ

 لاق ؛قيرفتلا نم هيف ال براضي لب يأ عوُجُر آل :َليِقَو ءامرغلا ىلإ دلولا لباق ام
 ُةريغو يدرواملا ٌهركذ لب :ةضورلا يف لاق «قيرفتلا زا وح انه اوركذي ملو :

 .ةرورض ال ذإ حيحصب سيلو :اولاق «نهرلا ةلأسمك ةرورضلاب ُهوُلَلَع

Eيّدعت حصألاف ُهَسْكَع وأ عيل  

 ةيناثلا يف امأو «عوحرلا يف عبت عيبلا يف عبت امل ّلمحلا نألف : لوألا يف امأ دلو ىلإ

 نلف :ىلوألا يف امأ ءامهيف عوجر ال :يناثلاو ؛نينبع هعاب هنأكف ؛ُمَلْعُي لمحلا نألف

 يف حصألا وه اذهو كلذك سيل لمحلاو < «عيبلا دنع ناك ام ىلإ عجري امنإ ئابلا

 ةتعلِس َكَرْدَأَن علم عاب لْجَر امی ] :لاق يو ينل نع ؛هنيَض ةريره يبأ نع ثيدحلا (۹۸)

 ْنِم ىّضَق ناک إو .هل يف ايش اهم نب ضتقن ملو سا ذَف لر ڌن اهي

 ةيضقألا باتك :نتسسلا ي يطقرادلا هاور . .[ ءاصَرغْلا ةَوْسأ وُ ذ ىِ مف ءائْيَش اهم

 .oY ا :نئسلا يف هوحتب دواد وبأ هاورو .هنم (47) ثيدحلا :ماكحألاو
eSنب نمحرلادبع نب ركب يبأ ةيا  eلاقو ا : 

 دس مسا ورا ا! لاق امك يأ .حصأ اذه



 امم

 نأ ىلع ًءانبف :ةيناثلا يف امأو «ةبهلا يف دلاولا عوجرو ؛نهرلاو بيعلاب درلا نم هريظن

 الو ءةضورلا يف هب رّبع امك رهظألاىلع ُةباوص (ٌحّصألا ىلَع) هلوقو «ملعي ال لمحل ا
 لصفتاو امهنيب ثدح وأ ًالماح اهيف عجري هنأ أ امهدنع ًالماح تناك ول اهنأ ىفخي

 .روص عبرأ ةلأسملل لمكي كلذبو يرتشملل هن ر لبق

 هلاصفناو نيسيَجْلا راتیسإ ْنِم بيرق ريبأتلاب ُةْروُهَظَو ؛هِماَمك رمشلا ايل

 اهيفو َرَرَحُمْلا ةرابعلا هذه يف عبت « عوُجُرلا يّدَعتبىلوأو همکح تفرع دقو 7

 امف ؛:عرجرلا يدعت مدعب لوأف عوحرلا دنع ةريؤم ريغ تناك اذإ | اهنأل ؛قالطإ

 ف عوج دنع ةريؤم تناك اذإ اميف ره هركذ

 ولع اهغيرفت ىلع ْسِْقُمْلاَو ُءاَمَرفْلا قفا نإَف ىت وأ ضْرألا َسّرْغ ولو
 نيع اهنأل ؛ضرألا يف عوحرلا راتخا اذإ عئابلا نعي ءاَهذخأو ,مهودعي ال حلا نأل

 سارغلاو ءانبلا نيح هنأل 1 اورجب مل ًاوكتما ؛ نِإَو «هريغل قح اهب قلعتي مل هلام

 ًءانبْلاَو سارا | كليو عج نأ هل لب موحبف قع هعضو لب ايدعتم نكي م
 عفدني هب هنأل ؛عانتمالا مه سيلو يأ «صقتنلا شرا نمو علق ن أ ُهَلَو «هتَمیقب

 هنأل ءِسِلِفُمْلل ءانبلاَو ساَرِْلا ىقبَيَو ءاهيِف َعِجْرَي نأ ُهَل َسْيَل ١ هنأ :ٌرهْظَألاَو .ررضلا

 غبص ول امك كلذ هل :يناثلاو ءِرَرصلاب لاري ال ٌرَربصلاَو مهرضيو اهتميق صقني
 ةعباتلا ةفصلاك هنا لوألا ىلع قرفلاو ءاكيرش نوكيو غبصلا نود هيف عجري برشا

 .بوغلل

 َنِم عملا ردق دْخَأ هلق ا هنود وأ اًهِلْوب اًهَطَلخَف ةطنج ُعيَِمْلا ناك رُو

 حماسم نودلاب طلخلا يقو ءامكح دحاو لثملا يف هنأل خسفلا دعب يأ ,طولخملا

 لب يأ رَهْظَألا يِف طولخَمْلا يِف َعوُجُر الق َدَوْجَأب وأ ءطلخلاب ثدح بيعب
 اَهنَحط لَو «لثملاب طلخلاك عجري :يناثلاو .ةمسقلاب رارضالل طقف نمثلاب براضي

 نم دووم عيبا نأل سلم َءيّش الو َعَجَر ميلا درت ْمَل ناف برا َرْصَق وَ

 علَقْلا ىَلَع يأ :ُتلُق (49)



 ۷۸٦ رجلا باب :سيلفتلا باك

 ت

 سِلقْمْلِلَو عاب هنأ رهْطَألاَق تدار نِإَو هريغ عئابلل سيلف تصقن نإو ؛ٍةدايز ريغ

 عيضي ال نأ بحوف مَّوَقَتُم متحم لعفب تلصح ةدايز اهنأل دار اَم ِةَبْسِنب ِهنَمت رم

 سدس سلفمللف ةتس ةراصقلاب غلبو ةسمخ بوثلا ةميق :هلاثم «بصاغلا فالخب هيلع

 غبصب يأ ةغبصب ُهَعَبَصْوَلَو ءرثأ اهنأل ؛ةدايزلاب زوفي عئابلا نأ :يناثلاو ؛نمشلا

 غْبُصلاب كبرش ُسِلفُمْلاَو َعَجَر ْعِبملا ٍةَمِق َرْدَق ُةَميِقلا تدار ناف ءيزشملا
 ىلع صقنلاف «هلاع قاب بوشلا رعسو يأ لقا وأ .ةصاخ بوثلا وه عيبملا نأل

 نأ :حصألاف !رككأ وأ فلا دوح وم بوشلاو ؛صَقنَتَو ق رفت ةءازجأ نأ ,غْبصلا

 «نايعالا كلسم اهب كلسي ةراصقلاك ةغبصلا نأ ىلع ءانب ءسلفُمْلل َةَداَيَرْلا

 .طسقلاب امهنيب ةدايزلاف رثأ اهنأ :يناثلاو

 ىلع اًمُهم ةيرت ال ذأ الإ امهيِف َعَجَر بولو علا هني ىزا وأو
 غبصلا يعي ءاًمُهارتشا ولو .هنمشب براضي يأ «غّبصلل ادقاف نوكْيَف بلا ةَميق

 غبصلا ُبحاَصف بوثلا ةَميِق ىَلَع ًاغوُبصُم ةتميق ذرت ْمَل نإ ؛نْيتثا نم «برغلاو

 حصألاف اَمِهِتمِقىَلَع تدار نِإَو ءاكرتشا عملا ٍةَمِِق رذقب تدار ارو ق

 اهنأ ىلع ءانب هلباقم ُهجوو .ٌنيع اهنأ ىلع ءانب ٍةَداَيَزلاِب اّمّهَل كيرش َسِلْفُمْلا ذأ
 أ ا

 رجحلا باب

 لالا يف فرصتلا عنم :عرشلا يف َرْهَو عنملا ةلصأ :رجَحلا

 ٍنِهاَرلاَو ,ددجتملاو دوجوملا لاملا يف يأ ءاَمَرغْلا قَحِل سِلفُمْا ُرْجَح ُهنِ
 نكي مل نإ ةكرتلا يثلث يف يأ ةَنَرَوْلِل ضيرَمْلاَو ؛ةنوهرملا نيعلا ف يأ ,نهَترمْلِ

 دسترُملاو ديس ِدِبَعْلاَو ؛قرغتسم نيد هيلع ناك نإ اهعيمج ينو ؛ٌنْيَد هيلع

 ّرجحلا اضيأ همدق امو «يتأي اهضعبو اهضعب مدقت يأ بارا اَهَلَو َنيِمِلْسُمْلل



YAYرْجَحلا باب :سيلفتلا باك  

 ؛كلذك رهو رصحلا مدع ىلإ ةراشإ هيف اذك (ةنم) هلوقو .' ا بيرغلا

 بالا | ٌدوُصَقَم مو + Cs قسافلاو دلولا ما مهيلع اع روجحلا نم اصلا بحاص دعو

 يذلا ناك نإن» :لاعت هلوق مهيف لصألاو ديلا يعل ءنونجَمْلا ٌرْجَح

 لمكي ملو زيبمت ينل الا غلابلاو :يلوتملا لاق ٠ ٠. ةيآلا «اهبقَس ٌّقَحْلا هيلع

1 

 هريغف هسفن رمأ لي | ان نا ارل لست دوج رسل كك

ESف رهظألاف ادص لتقف 3 مث مرحأ ول (معت ةقدصلاك هريغ كود اهنم  

 ,ةقافإلاب «نرنحملا رجح يأ ُعِفَترَيَو ءرظن هيفو ءازحلا بوحو مدع :هباب يف ةضورلا

 :ىلاعت هلوقل ادیشر ِهِغِوْلي فتي بلا رخو كف ريغ نم اهدرجعي يأ

 ةيرمق يأ نس َةَرْْشَع سمح لاّمكيْساب عوار ؛ ٠ آلا د... یال اولتباَول

 ةححسنلا يف دوجوملا مسرلا انتبثأو «(عئاَبلا حلر لدب ءار قَحل) :(؟)و(١)ةححسنلا يف (#)

 نيتخسسن يق نأ :اهشماه يف راشأ ؛اهققدم وأ )١( ةحخسسنلا خسان نأ ةظحالم عم .(5)
 . ملعأ هلل او .هانتبثأ ام يضتقي قايسلا مث .(عْئاَبل قحر ؛امهيلع ققدي وأ امهنم لقني

 ۰ ملا | وشو صوم عم ين عشا ين لمعتسا مئ .عنملا ١ :ةغللا ف رجحلا 6٠٠٠١

 ١ إلا ىلع رجح :تاعون رجحلا موهفم طانم وأ يفي رعتلا عقاوو .لاملا يف فْرسصَتلا

 ناس 5 يي ع روُجْسَمْلا ةَسّلْممَمِل
 ةحلصل هيلع رجحلا امأ .نونحناو يملا ىلع ُدَحْلا :لوألا عونلا نمف .هرْيَغ حل

 فرصتلا يف نِهارلا ىلعو «ءامرغلا قحا سلفملا ىلع ر رجح اكف :يناثلا عونلا رهو ءوريغ

 , ةئرولا قحو ءامرغلا ىح هوم ضرم يف ضيرم ا ىلعو نهترُملا ىح ةنوهرملا نيعلاب
 ليث نأ عطس ال “ا فح وا ًاهئفَس وحلا هلع يدل | ناك ناف : ۲۸۲ / ةرقبلا ٠(

 .(لذعلاب و لینی و
 .كف ريغ نم :(۳) و (؟) ةحسللا يف (#)

 ا اوبا ٦ / ءاسنلا ٠١9١

 ْنَمَو ففعل اغ ناک E رس اهوا الو هاون مهل

 هللاب ىفكو ْمِهيلَع اودهشأف ْمُهلاَوْمَأ مه كلَ اذِإ ف ررْغَملب لكايلف اریقف ناک

 ایس

 اوعفداف ادشر ْمُفِنِم لآ نإ حالا رعب اذإ

 ر 3



 رجحلا باب :سيلفتلا باك

 ينزجي ملف هنس ةرشع عبر نب ر ١ انأَو لع يلا ىلع تلضرُع) رمع نبا ١ ثيدحل اديدحت
1 

 كابح "0 57 د و ل

 لاق ا «نيديم ثباتي گنا ؛ تقوَو 2" او کم

 ةناَعْلا تاتو “' ”اهضيحك اهّينم :ليقو .ركذ لاكى شألا نأ بهذلاو :قئاقدلا يف

 مهتم هنأل ٌحّصألا يف ِمِلْمْمْلا ال رفاكْلا دلو غول مْكُحْلا يِبضَْ نشخلا يأ

 زوجي هب نأل تس ف ایت 3 راتكلاو .فرشبو لیکل ل یر اعرف اال 3
lh OOM ۰ ۴8 ها عام ل  

 هلوقو .هيف عقي دق لاكشإلا نأل ؟معن :يناثلاو ؛ ةيرجلا مهيلع برضتو مهلتق

 ثيدحلا :داهجلا ةيفيكو جورخلا باب :ناسحإلا يف ظفللا اذهب نابح نبا هاور )٠١(

 5 ا ھے ماس سر معا. 0 58 8 .
 3 :امهنع هللا يضر رمع نبا يني دح :لاق «عقان نع :نيحيحصلا يف .(4704)

 0 4 e 0 و لا مره # هدم مرر رور ر عام

 ييتضرَع من «ينزجُي ملف ةنس ةَرشَع برأ نبا وهو ؛احأ موي ةضرع ع هللا لوسر

 ّنْب ٌَرْمُع ىَلَع تطدقف :مِفان لاق (يِنَراَحَأَف ةنس ةَرْشَع سمح ُنْبا انو قدنخلا موي
 رْيكْلاَو رْيِفّصلا نيب ُدَحْلا اَذَه ّنِإ :َلاَقق تيدا ُهََدَحَف ةفيلح رهو ريرعلادلع

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .ةَرْظَع سمح غلب ْنَمِل ارضرْفَي نأ ِهِلمُع ىلإ بتكَو

 باتك :حيحصلا يف ملسمو ,((55714)ثيدحلا :نايبصلا غولب باب :تاداهشلا باتك

 . (1854/41) ثيدحلا :غ ولبلا نس نايب باب :ةرامإلا

 هلق نم نيل َنْذأَتسا امك اونا محلا مكن لاَمْطَألا علب | ذإوط :55 / رونلا )٠١5(

 نكت علا 1 ا ني تیت

 هما

 ؛یشألاو رك

 اص ل قئاقد :رظني ءايضيحك ایم لقو يعمل َوُه اذهو

 ف وكشف امال ةر يي يف دعس مح موي نك :َلاَق یر يطع نع © )٠١5(
 # عا هس

 :نئسلا يل يئاسنلا هاور .(ْمكر هظأ ن ب انأ ايف ؛تُيقْبسماَف سن ينوُدَحَي ْمْلَ

 :دواد يبأ أ ننس يو ١5. هص 7 ج :يببصلا قالط عقي ىتم باب :قالطلا باتك

 لم تنكر :ظفلب (4404) ثيدحلا :دحلا ا بيسي مالغلا یف باب :دودحلا باتك

 مل تب ل ْنَمَو لبق ءرغشلا تبن نم تراني وك ترق يت ينس
 . ميسي مل نمي ثدكف .لتقب
 اا يِبندَح :يئاسنلا ةياور فو - يف ةع ْنَع ريم نب كلاب نع ©

< < 



 رْجَحْلا باب :سيلفتلا بانك كيا

 جرصتو ٠ حصألا رهو هيلع ةمالع لب ةقيقح غولبب سيل هنأ ىلإ ةراشإ هيف (يضتقي)

 .ةيحللاو براشلاو طبألا ٌرعش ةناعلاب

 .ةضورلا نم ُهطقسأو يعفارلا هركذ ؛مالتحالا تقو ناكمإ هناكمإ تقو :ٌعّرف

 سيلو هدعب الإ لمحت ال اهنأ ةداعلا نأل كَ « امج إلاب اضْيَح ٌةأَرَمْلا ٌديرتو

 ف مّدقت ام نأ ىلإ ةراشإ هيف (ُدْيِزتَو) هلوقو «مهضعب هيف مهورامك هسفن يف غرلبب

 . ثانإلاو روكذلا يف ٌماع تابنإلاو ّيبملاو َّنَسلا

 هلوق هريغو سابع نبا هب رشف اذك لاَمْلاَو يذلا الص هدرز للسن

 قلعتي مل نإو ََةَلاَدَعْلا ٌلِطْنَي امُرَحُم ٌلَعفَي الف “ يدش مهني متنا نا: ىلاعت

 هلالخإل ,ةداهشلا لوبق عنميامع مرَحُمْلاِب زرتحاو «بذكلاو فذقلاك لاملاب

 تبت وأ امم ناك ْنَمَف ةر م“ رب 44 ينا ىلع اضرع) :َلاَق ؛- ةَظْئَرَ

 يب يذمزلا هاور .(ةلرث ُهَاَع تشن مل وأ ًامِلتحُم نكي مل نمو لِي ؛ةتاع
 لاو )١۸٤(. ثيدحلا :مكحلا ىلع لوزنلا يف ءاج ام باب :عماجلا

 ١١. هص ٦ ج :نئسلا

 ٠١ ءاسنلا / 45

 يف يئاسنل

 :اشرلا موه
 داهجلا باتك :حيحصلا يل ملسم هاور ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ريسفت امأ ©

 . هدعب امو 8١7/1979 ١( ثيدحلا :تايزاغلا ءاسنلا باب :ريسلاو

 سابع نبا ىلإ بكك يِروُرَحلا ٍِماَع َنْب ةد نَا ؛َرُمْرُه نب ديزي نع ثيدحلا @

 يِضَقنَي یم يبات تبتکو) :سابع نبا | بكف ؟مِئيلا مب يضقني یم :ُهلأسي
 انْ ويضل احأل ال ت لو هج ت نحر اإ يرل ؟ م

 ل ساس سا مع ع

 تا نا هن سوو عل تح ا س هلع مَ ال 7 :ةياور ينو ©
(ATT) . 

 لام هل عقااف هم ىضقلا دقف هدشر هنِم سيوَأو ملحلا علب اًدإَ) :ةياور يو @

 . )١١٤۷۸( رثألا :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور



 ۷۹: رجلا باب :سيلفتلا باك

 يف شجاف نب لاميخاب لالا عمي نأب رد لَو رسا يف لخألاك قورا

 و ي ا ةريكو ةوص يأ رم يف وفا زا رحب يف دير وأ ةماعلا

 افنإ لدب ِهِعاَيَض وأ :هلوقب ربع ولو .'"نيلا تلق نم : :ثلاثلاو ِلَقَمْلا هلق نم

 سبل معاطَملاَو رْيَحْلا ِهوُجْوو ِةَقدّصلا يف قرص نأ : :ُحَصَألاَو ءىلوأ ناك

 امأو ؛باوشلا وهو ًاضرغ هيف هل ألذ :ىوألا ين امأ يبي سي هلاحب قيلت يا

 يل عقوي هنأ :ىلوألا يف هلباقم هحوو هذتليو هب عفتنيل ذحتي لاما نلف :ةيناثلا يف

 نأ وهو طسوتلا دعبي الو «هنع دشا ٌنوفني فرعلا لهأ نأ :يقابلا يفو «جايتحالا

 هفّسلا موم ۸
 ىلعاوتح #:  لا ٌلَوُسُر لاق لاق ف مخ نب نامعنلا نع ثيدحلا يف ©

 ريكأ يف يناربطلا ه هاور) :ةفحتلا يف هللا همحر فنصمل | لاق [ ْمُكَياَهَفُس يدب

 يواحلا يي يدرواملا هاكحو )١555(. صنلا :هنم رظني (ديج دنسب همجاعم
 5 ج :نآرقلا ماكحأل عماحلا يف يطرقلاو .5557ص ٦ ج :رجحلا باتك :ريبكلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باب :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخخأو . ؛ص
 روئأمت سودرفلا يف يمليدلا هاكحو .هنع تكسو (ا/ها/ا/) ثيدحلا :ركتملا

 ,(5د ؟ه)مقرلا :لامعلا زتك ىلإ هتلاحإ يف ققحملا راشأو (۲۷۳۸)صنلا :باطخلا

 ين ُهَقَّسلاو .قسفو ةيصعم يهف دصقتب امأ تلعب نْيدلا هلق هنمو ؛دَمَس لْفَعلا هلق @
 ام وهو يداعلا ٍرْبدَلا ناصقنل سفنلا ةف ريتش .ةفاحخّسلاَو جل هل ةغللا

 يف لاملا عضو وه : ءاهقفلا حالطصا ييو ؛ةهادبل ةيجسلا ىلع لقعلا هيضنقي

 سَ ولو «عرشلا و [لقعلا ضعت فالي ىلع سض وأ الإ وأ هعضارم
 ظحاليو ... ةماع ةجاح ريغ نم لجسم ءانب ف هلام عيمج ٌصخش فرص ول امك

 اعلا ىلع هلمحتف ببضغلا وأ حرفلا نم ناسنإلا يرتعت ةفخ هفسلا ثعاب نأ

 لمعلا يف + ةنيعملا ةميقلا كاردإ ريغ ني يأ . يورحخألا وأ يويندلا عفنلا ةظحالم ريغ

 يف ًاهيفس ءرملا ناک لمعلا نم ةيداملا ةميقلا تباغ اذإف .ةيحور و وأ ةيدام ةميق نم

 اذإو .ٌماعلا ّقرعلا وأ يعامتحالا و ا يال فُرَصَتلا ف هلع قل يريندلا فرعا
2 50 

 رل ىشح ةعاطلاو ٍةدابعلا نع لفعل اهيفس ناك لمعلا نم ةيحورلا ةميقلا تباغ

 هنأل ؛ ؛ةيصعملا هيلع ٌرهظت مل ول ىّتحو ءاهيلع ًاصيرح تاكو «ةيداملا ةميقلا د هت رشح

 . ةلاح ال ٌةَفَس نْيّدلا نع ةلفغلاو لقعلا ةلقف تلمع قف



 رْجَحْلا باب :سْيفَتلا باتك ۷41

 3 ١ 57 لا

 نيدلا يف يأ «يبْصلا دهر رحب ؛نيرخآلا فالف ريذبتب سيل نيل يف هفرص
3 3 

 هتظفاحم يفف نْيَدلا يف امأ ءيهوريتخا يأ ('' 7 یماتیل لا اوتار: ىلاعت هلوقل لاملاو

 .كلذ ومنو ريخلا لهأ ةطلاخمو تاهبشلا يقوتو تامرحما بانتجاو تابجاولا ءادأ ىلع

 عْبَبْلاِب رجالا ذلو رْبَمْحُيَف .فصصملا هركذ امك هبتاَرَمْلاِب ُفِلتخَيف :لالل ام

 ل هلم اذ ناصتلا ني اته ةت يارس امك يأ ارا

 امي ٍفرَتْحُمْلاَو ءاهب ءارألا يأ اهب مقل ىلع ِةَقَفتلاَو ةعارزلاب عاّرّرلا ُدَلَوَ
 نإ مهيب يف يأ ءطُقْلاَو لعاب قلع مب ةا وينص يأ تقرب قلعي
 ءاَهوخنو ِةَرهْلا نع ٍةَمِعّْطَألا نْوَصَو ءامهعيب يفف ہری تناك نإف ؛ُةَرَدَْحُم تناك

 نإمث بشرا م مارق كلذو ؛عادخنالا مدعو ؛لاملا ظفحو ؛طبضلا نيبتي كلذب نأل

 آل ] دواد ( أ او عد فل لإ تش لو عم تلا م زاب داحل

 ريدقت ىلعو 5 ”هفعضمل هذ يعفاشلا راشأف [اًهحْوُز نذإِب الإ أملا فص

 م سم

 )٠١9( ع اَهَجْوَر نذإي الإ ةَأَرَمْلا فّرصتت ال ] :ثيدَح ريض :ثحِبَم :
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 زوجي ال  :لاق ج هللا لور نأ وذ نم وأ نص يعش نب ررمع نع ©

 ةع ارال ُروُجَي ال ]:ةياور نو امص اهو كلم اذإ الام يف رن أرثإل
 :ةأرملا ةيطع يف باب :عريبلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ امهاور .[ اًهَجْوَز نْذإب ا

 ةأرملا ةيطع باب :ةاكرلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو .(85 ۷٤و 75 45) ثيدحلا

 :اهحوز نذإ ريغي ةأرملا ةيطع باب :ىرمعلا يو ."دص ه ج :اهحوز نذإ ريغب
 .۲۷۸-۲۷۹ ص ٩ ج

 ولو .ةفيعض رهف «بيعش نب ورمع ثيدح نع باوحلا اًمأو) :يدرواملا لاق ©

 :ريبكلا يواحلا :(اهيلع ٌرْجَحْلا جوزسلا يلو اذإ ِةَرَذَبُمْلا ىلع ًالومحم ناكل مص
 . 75 ص ” ج رجلا باتك

 انساب يئاسسلاو دواد رب هاور) هللا همر -نقلملا نبا - يوحنلا نبا لاق ©
 عام

 3 و

 .ةعلقتم ةفيحص :لاق ناب - ۳۱۷ص ۸ ج :ىلخا - مزح ُنببا ُهَدرو . .جيحص

 نع تاق ةعامج اورو هوِرْشَع نب هلل ادبع نع ثيدحتلاب بيعش حرص دق : تلق

 ۲ ج :جامملا ةفحت نم (داتلسإلا حح :لاقو فاع اور ٌمكاحلاو .وِرْمَع

 ص  :55١صنلا )١555( .

>> 



 4۲ رجحلا ابا :سيرقتلا باك

 . ىلؤألا ىلع لمحُي هتحص

 rS لصحبل اعيج ىشنألاو ركذلا هب يخي اب ىشخلا ري : عرف
 .مّلَسُمْلا نب هب حرص رخآلا نم وکی نأ نأ راج نيعونلا دح أ هب ريتخي ام هربتحا اذإ

# . 

 افاشتا ةدحاولا رمل ١ يف بيصي دق هنأل شكا وأ نير رابيخالا وركن طش

 وشرب نقلا بلع يفت ةدايز نم دب الف

 ءمهوحنو محللاو زبخلل ةدم يف ةقفن ىطعي نأب ؛هوحنو ريمألا دلو رابتحا :ًعْرف
 من «عوبسأ مث موي ةقفن هيلإ عفدي هنأ يدرواملا نع لن مث ةيافكلا يف هركذ امك

 ميلعت يف امك فالخلا اذهو امل هرركت يدرواملا طّرشاو يشرب لل رهش

 لاملا عفد رحأتي ًالئل ءْغوْلُبْلا َلْبَق «رابتالا تقو ينعي ءةتفوَو ءدايطصالا ةحراجلا
 ؛لّوألا ا ىلَعف نان مغ يصل يف ُةفرصت نال ُهَدْعَب :ليقو ءاديشر هغولب دعب هيلإ

 ير عا قزل

 َدَقَع َدَقَع َدْفَمْلا َداَرَأ أاذإف قَسْكاَمُمْلا | يِف نَحَتْمي لب ؛ فدفع حصي ال هنأ :حّصألا

 انفي :- ثيدحلا | ااه ف يعي - يِفاَشلا ل إلا :لاق عيبرلا نع يقهيبلا لقن ©

 من ألا م تسلا مل ؛ويالج ىلع لدي نآرقلاَر ؟وب لق امرا تاب سیلو
 عضوم يف اذه وکی ذأ يدق لو را رمت ي لو .لوُقَْلا
 لغم نإ كيفي الإ DITE أ :َلْيَي اک ؛رايتحإلا

 يضر ةَنوُمُيَم تقنع : دقو ٌرئاَجف تعا نإ ر رغب تجرح ناو راح اًهُنْوّصَق

 نأ ىلع وربع مم اده لدم هاَهِيلَع كلذ بي ملف و يسا ملعب نأ لل اع شا
 باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا (اَهَل ٌراَيِبخاَو بدأ ؛ُهَلاَق ناك نإ خي بلا لوق

 . 1870و رثألا :رجحلا

 حح بيع نإ ورع ىلإ ثيدَْلا اه يف ُقِيِرْطلا) لا هجر يقهيبلا لاف ©
 يبل تياحأل نأ اإ ءاَذَه تان ُهَسْرَل يعش نب ورع ِتْيِداَحَ أ ثا ر

 ٌيِعِفاَشل ا اهب محا يلا تايآلا ينو اهو داس حما أ هلق بالا | يف تضم

 ورع تِنِدَح نوک ءحْرّرلا نود اًهِلاَم يف اًهِفّرصت وفن ىلع ةلالد هللا همر

 .يِطيربلا باك ين ِهِيلِإ راَسُأ امك ءراّيحالار بدلا ىَلَع ًالومْحَم بيع نب
 . (118؟0) رثألا :ىربكلا ننسلا مولا ل ابو



 رْجَحْلا باب :سيرفَتلا باك ¥4

 يشر َرْيَغ ْعَلَب ولف «ةحاحلل حصي :يناثلاو .هفرصت نالطب نم هانركذ امل لولا
 ناك نم هل فرصتيو ةيآلا موهنمل ٌرْجَحْلا ماد لاما وأ ِنْيدلا حالص لالتخإل يأ
 رح دنأل لام يطعأو غوُلَبْلا سفنب كفنإ اديشر ْعَلَب إو غولبلا لبق فرصتي
 درجمم لوزي نوشحلا رْجّحك مكاحلا ةلازإ ىلع هلاوز فقوتي ملف مكاح ريغب تب

 داهتجاو رظن ىلإ جاتي دشرلا نأل ,يِضاَقْلا كف طرشي :ليقو ءلّْؤَأ اذهو ةقافإلا
 . ئراّطلا هَفَسلا َرْجَح هبشأف

 . َدَشَر مَن اشر ريغ غلب اذإ اميف اضيأ راج الخلا :ٌعْرَ
 ؛ةرهاظلا ةلادعلاب ىفتكي دشرلاب دهاشلا نأ رهاظلا :حالصلا نبا لاق :ٌةَدئاَف

 .ةنطابلاب فاصتإلا فرعي نأ طرتشيالو

 وتوت الر :ىلاعت هلوقل هيلع ُرْجَحْلا دْيِعأ يأ هلع رجح كلذ دعب َرْدَب ولف
 ره هديعي يذلاو"''”كاَهَيِف ْمٌموقوْراَو لميلدب مهلاومأ يأ زكرم ءاهفسلا
 ْرَجْحُي مل سف ْوَلَو يح ول امك ةداعإ الب ٌرْجَحْلا ُدوُعَي :ليقو طقف يضاقلا
 رجحلا إف ةمادتسالا فالخب ِةَنّسَفلا ىلع اورجحي مل لوألا نأل ٌحّصُألا يف ِهْيلَع

 نمو «ريذبتلا داع ول امك هيف ةحلصملا ىأر اذإ هيلع رجحي :يناثلاو «يقبف اتباث ناك

 دوعت الف تلاز دق هريغو بألا ةيالو نأل يِضاَْلا لوف أَرَط ِهَفَسِل هيلع رجح

 اَرَط ْوَلَو ءانونجم غلب نمك ءِرغّصلا يف هيلو :ليقو ماعلا رظنلا هل نم رظنيو
 قرفلاو ؛هيف فلس امك امهليلعتل ءيِضاَقْلا :ليقَو ءرْعصلا يف هلو لوه دوج
 .نونجلا فالخب .مكاحلا رظن ىلإ جاتحاف «هيف ُدَهَتْحُم ُهلاوزو ةفّسلا نأ :حصألاىلع

 الو ءرجحلا ناكل ارش لَو ُعْيَي هَفَسِل هيلع روجخملا نم حصي لَو :ٌلصَف

 :يمفارلا مالك هاضتقا امىلع اهوبق اذكو يأ ءةبِهَو هانلق امل ةباتكب ولو يأ «َقاَتْغإ
 أف هو نذإ ريفي «هلبقي يأ انو ءةحصلا ةضورلا تادايز نم حصألا نكل

 هيف ْمُهوُقْرْراَو اما كَل هللا َلَعَج يبا ْمُكلاومأ هلا اوتؤت لو :> / ءاسنلا )1٠١(
 .كافوُرْعَم الرق مهل اولوقو ْمُهرَسكاَو



 4٤ رْجَحلا باب :سييلفتلا باك

 امك حصيف حاكنلا يف يلولا هل نذأ اذإ اّمأ ؛يلولا هل نذأ ولو «منتميف الو هنوك

 ناَمَض الق ُهَمَلْنَأ وأ هدي يف ُذوُحَأَمْلا فلتو ضبقو ضّرتْفا وأ ىرعشا ولف «يتأيس
 E 07 كف َدْعَب لَو ُمّيضملا وه ضبق يذلا نأل ءلاَحْلا يف

 م

 امأف ٌديشرلا عئابلا SS ريصقفتل ءلهج وأ ُهَلَماَع

 TTT عئابلا هضبق وأ عئابلا نذ 000 منا ا

E aَيِلاَمْلا ف  

 ول امك هِنَمَشلا َرْذَق لولا َنّيع اذإ حصي :يناثلاو ؛يبصل نذأ ول امك« ٌمّصأْلا يف
 لوألا ىلعو «هنم دودعم ريغ لوألاو ءبهذملا وهو :مامإلا لاق «حاكنلا يف هل نذأ
 «هنم حصي ال هنأو «حاكنلا نود لاملا ظفح هيلع رجحلاب د دوصتملا نأ امهنيب قرفلا

 حصيو ؛قسعلاو ةبهاب نذإ ريغب الو نذإب لاومألا يف هكلم ةلازإ هيفسلا عيب نم يأ
 ةي ف فالخلا درط يضتني (يلاَمْلا فُرصَتلا) 00 ‹قالطلاب حاكنلا ةلازإ هنم

 ؛اهيف ا ذإ هنأب ُباَجُي دقو .نذإلا عم اهنالطب يف فالح الو «ةباتكلاو ق وتعلاو

 .هجو ىلع حصي ام اهنم نأ يضتقي لب ءاماع سيل موهفلا :لاقي وأ .فالخلا يرجي
 ال مس

 ةركذ امك حصألا ىلع ؛لام ريغىلع صاصقلا نع هوفع حصي : :ةانشسُم عُرف

 يلولل نكي مل اهنم رثكأ وأ ةيدلاىلع قحتسملا اصف صاصق هل بجو اذإو «هباب يف
 دادتعالا يطانحلا دنع ححرألاف هيلو نذإب هضبقف يد هل تبث اذإو «هعنم

 20 فآلتاي اَذَكَو «يصلاك هَدعَبْوأ رْجَحْلا لق نيَدب هْراَرْقإ حصي الر
 و ال اذه ىلعو َِلَماَعُمْلا نْيَدَك < رهَظَألا يف لالا بحوت ةيانج اذكو

 ردم ولأ ا اذه مكح ال هنأل «حيحصلا ىلع قالطإلا

 لاملاب ام قلعت ال هنأل ءصاّصِقْلاَو ٌدَحْلاِب ٌحِبْيَو «لبق هب ّرقأ اذإف «َنَمَض فالتإلا
 ضوعبف اناج َّمّص اذإ هنأل ُهُعْلَخَو ءهلوانتي مل رجح ا نأل ُهَقالَطَو ,ةمهتلا دعبلو
 بسلا ُهُيَفَنَو «هئاليإ اذكو هترابع ةحصل ةراهظو ءلالا وي هيلإ ْمْلَسُي ال هنأ الإ «ىلْوَأ

 طئارشلا عامتحال ٍبيِشرلاَك ٍةَداَبِعْلا ی فرصتب سيل هنأل «ناعلب



EEرجلا باب :سيلفتلا باك  

 يأ ءضّرف 3 َمَرْحَأ اَذَِو يلام فرصت هنأل ءهيسفنب ةاكرلا قري ال نك هيف
 يف ِهْيَلَع ُقِقْنُي ةَ ةيافِك ُيِلَوْلا ىَطعَأ «تاقيملا ىلإ امهرخأ وأ ة كك

 ا الإ هلعفي نم دحت مل نإف :يضاقلا لاق «هیف هطيرفت نم ًافوح قي هقي

Eمرحأ ولو  e Eعّوطتب َمّرْخَأ ْنِإَو «ضرفلاكف  

 ُبحاص َلّوأتو لامل ةنايص عم يلق ةدوُهْعَملا هيف نَع وِرْفَس ةن

 هنأل للحي رصْخُمَك هنأ بَهْذَمْلاَو رسل ا ىلع عنا بلطمل

EL RAO EO E 
 راصخإلا مدل الف نإ موّصلاب ُلُذَحَعَيو :تْلَق .باهذلا عانتما يف امهكارتشال ؛تيبلا

 ٍرّصحما ةمذ يف ىقبي لب «هل لدب ال الق نإو يأ ءِلاَمْلاَنِم ٌغوَْسَم هنأل لد

 يلولا نذإ ريغب مارحإلا نأ مالكلا اذه نم اندفتسا دقو :بلطملا يف لاق امكٌرهظيف
 نأ فالخب هيفسلا لالقتسا قرفلاو .رظن زيمملا يبصلا نيبو هنيب قرفلا يو ؛حيحص

 رجب مل ةن ٍةنوُمْلا ةَدايز َرْدَق بسك ِهقيِرَط يف هَل ناكْوَلو ءاضيأ هيفسلا ةمذ يف ىقبي

 هيفو :بلطملا يف لاق َّنِكْمُم لامل ضّرعتلا نوب َماَمنإلا نأل مَلْعَأ هل او عن

 .هب عربتلا هل زوجي ال ثيحب ةرحألاب ادوصقم هلمع ناك اذإ ؛رظن

 ةيالوك الع نإو بألا بأ يأ ةُدسَج مث .عامجإلاب وب يملا يلو لصف
 ةلادعلاب امهيف ءافتكالا ححارلا نوكي نأ :ةضورلا يف لاق امك يغبنيو «حاكنلا

 هلقتو ېکاحلا دنع اهتوبث نم دب ال لب «منملا حصألا :نيعملا بحاص لاقو ؛ةرهاظلا

 رهاظلاو ؛وزع ريغ نم اضيأ ةركاذملا يف دوجوم حيحصتلا اذهو ؛انباحصأ ضعب نع

 ميج نك هنأل ءامهنع هوم رأت نم يصو يأ ءاَمُهُّيِصَو مث ءاهنم هذخأ هنأ

 «حاكنلا ةيالرك ٌحّصألا يف ُمألا يلت الو هَل يلو ال ْنَم يلو ةنأل مكاَحلا مث

 بألا تهبشأف نيوبألا دحأ اهنأل ؛دحلاو بألا يصو ىلع مدقي :يناثلاو
 هَ

 مى

 .ءايلوألا بيترت يف بصلا مكح اهيفس غلب نمو نونجما مكح :ٌعْرف

 ىه ياب الإ ميلا َلاَم اوُبرَْت لر :ىلاعت هلوقل ةَحلْصَمْلاِب يلوا فرصتي



 ۷4٦ رجحلا باب ؛سيلفتلا باتيك

 نأ لافقلا ىواتف يف تيأرو ؛هعجارف لصألا يف كلذ تحضوأ دقو ('١'74ْنَسْحأ

 ناك اذإ هضعببو هب ضراقي نأ هلو ؛ةرورضلا دنع الإ ! هلام عدوي ال يبصلا بأ

 ةربطلاو ٌييرشملا بوطلا وهو ّرْسآلا نأل ُجآلاَو نيطلاب ٌةَروُد يبو ءانمآ قيرطلا
 .ٌصِجْاَ «قرحي مل يذلا بوطلا وهو ؛نبَللا ل «ضقنلا دعب هب عفتني ةنوملا ليلق
 رحآلابالو ؛هئاقب ةلقل ًاضيأ نيطلابو نبللاب ىنييالو ءامهئاقب ةلقل سبحلا رهو يأ
 ءانب يف غابصلا نبا طرتشاو «هنم هعزنو هضقن دنع رسكنيف هب قلعي هنأل ؛صحلاو

 وهف ةَرذنلا ةياغ يف اننامز يف اذهو «هيلع فرصنا ام ردق هئانب دعب يواسي نأ راقعلا

 ءارشلا نكي مل اذإ ويبي امنإو :نميلا ءاهقف ضعب لاق «ءانبلل عنم قيقحتلا يف
 ءاهوجنو ةقفتك يأ ةَجاَحل الإ هيف ظح ال ذإ ُةَراَقَع ٌعيِبَي الَو ٌرِهاَظ ةقف وهو

 جاسحيو «رحآ يف هراقعو دلب يف ميتيلا نوكي نأ :رحبلا يف ينايورلا هركذ ام اهنمو

 وأ «هلثم هيف يبي وأ ميتيلا دلبب يرتشيو ةعيبيف ةلغلا عمجي نم هيحوت يف ةنؤم ىلإ
 ال نأ اهطباضو :مامإلا لاق «هوحنو جارخلا لايقل ليقث نوب ناب يأ بقره وطب

 لصاتست ب بارع ةعيض نع لاقل ليسو ءاهفرشل لوقعلا بابرأ اهب َنْيِهَتْسَي
 ةحلصملا هنأل ؛مهردب ولو فات نمشب اًهعيب هيو زوجي :لاقف ءاهجارخ يف

 . يجيندنبلا هلاق ,راقعلا مكح ةينقلل ةدعملا يناوألا مكح :ٌعْرْف

 ول لب كلَ نم ءيشب ٍداييقت ريغ نم ةراحتلا لاومأ عيب زوجي نأ يغبني نت
 ُضعب هلاق ءزاج حبرلل ةنظم وه ام نمشلاب ّيرتشيل لاما سُأر نم لأب عيبلا ىأر

 و خبر لوألا يف نری نأب يأ ةَحّلْصَمْلل ةَيِسنَو ضْرَعب ِهِلاَم عيب ُهَلَ
 ۰ دهسا ةئييسن «بألا ريغ يأ «ًعاَب اذإَو «ةراغإ وأ بهن : نم فوح يناثلا

 ارفوأو هدأ علي ىح سخا يه ياب الإ ميلا لام اوبر : الوإ» 154 / ءارسإلا ۱
 . الوسم ناک َدْهَعْلا نإ ٍدْيَعْلاِب

 .ةطقاس (الإ) :(۳) و (؟) ةحسنلا يف (#)



 ٍرْجَحْلا باب :سيلفلا ب 5و 44¥

 نأ طرتشيو .هبلع روجحملل ًاطايتحا هب ًايفاو انهر نمشلاب يأ هب َنَهتراَو ؛عببلا
 ْنِم ِهِدَّلَو لام بألا عاب اذإ امأ .فرعلاب ٌريصق لجألاو ًارسوم ةقث يرتشملا نوكي

 وأ ةعفشْلاب هَل َدْحَأَيَو سفن ّقح يف نيم هنأل ؛ناهترا ىلإ جات الف يسن هيَ
 مأ ذخالا بجي لهف نارمألا ىوتسا نإف ءظحألل الط ةَحَلْصَمْلا بسحب كر

 . بلطملا بحاص هلاق امك لوألا مهفي صنلاو «هحوأ هيف ؟ عنتمي مأ زوجي

 يف يتأيس ام ىلعف لولا عزانو ؛لألا يف ٌظحألا ناك روجحملا لاق ول:
 ره فلتحأ ول هنأ :لافقلا ىواتف يف تيأرو ؛ةريغو بذهملا بحاص هلاق ؛راقعلا

 ميقي نأ الإ هنيمي عم يبصلا لوق لوقلاف ظحألا كرت هيلو نأو كلذ يف يرتشملاو

 .ظحلا نم هيف امل كلذ كرت يلولا نأ ىلع ةنّيب يرتشملا

 ِهِغوْلُب َدْعَب ىْعَذا اذا ُّماقم ٌمئاق هنأل ءِشوُرْعَمْلاب ِهْيَلَع ٌقِفنَيو هلام يک ريو

 ُهاَعّذا نإَو ءامهتقفش روفول ءنيِمَيْلاب اكد ٍةَحّلْصَم الب اعْي َدَجْلاَو بألا ىَلَع

 ('7يِهك يرضملا ىلع وعدو ؛ةمهتلل ِيمَب وه قدْ نيبألاو ّيِصَوْلا ىَلَع
 .رهظي اميف هئاضق نمز يف يضاقلا ىلع ةاوعد اذكو «لولا ىلع

 ٌهاوعدك :يأ (١١؟)



 ممتاز

 سرورفلا مثلا کس
 gf 2 وم يح

 ١ د داب ١
rديس امل جدو ا  

عزام ا مق ةغل :حلصلا
5 | َنْئَب حالّصإىَلِإ يضفت ٤ د ةدقاعم اعرشو 

 م 

حلصلاو# :ىلاعت هلوق «عامجإلا لبق هيف لصألاو
 ع للا لوسر لوقو 4 م ُ

 .حلصلا باب )١(: ةحكسن يق (#)

 ةَحْلاَصُمْلا ٌرَدْصَم رسكلاب ٌحالّتعلاو ءداّسفلا دص دارملاىنعملا وهو حالصلا نم حلّصلا )1١(

 ةلالد نم يتأي ام :مسالل ظفللا ةلالد يف ىنعملاو .ثنّويو ركذي (حلصلا) مسالاو

 نيب رافنلا ةلازاي ٌصتخُم مسا يأ ىصاختشلاو ةمصاخملا فالح حاصتلاو ؛ َةَحلاَصمْلا

 «ةفلإلاو ةعداوملا لوصح دصقب ةطبارلاو دولا دسف ذأ ام ةلازإب < ُمّلَسلا داجياو سائلا

 رابتعالا اذهب ةغل رهف ؛ملسملا ٌحلصلاو ,نسحأ :هيلإ حلصأو هس أ د ةَحلْصأَف

 لئالدو يهقفلا موهفملا يف ٌملّصلاو .راقنلا ة ةلازإب سائلا نيب ةمصاحملاو ةعزانملا عطق

 اهب فتر ةلقاعم نع ةرابخ رهن ؛دوثعلا تارامتع ! يف لخدي ام ره .ءاهمتفلا حالاطصا

 هل عضوو .نيمصاحتتملا نيفلتخملا نيب ةقفاوملا ىلإ اهب لصوتيو مرصخل لا نيب حاربلا

 لب «ةفلتع نوكت داكت الو ؛مهتاحالطصا نع ربعت دودحو ةديدع تافيرعت ءاملعلا

 عضو دقع ةيهام نع ربعت اهلك اهنأل .اهظافلأ مسر يف ةفلتخم ىنعملاب ةقفاوتم يه

 . ةعزانتلا فارطألا نيب يضارتلا ليبس ىلع اهعرقو دعب ةعزانملا عفرل

 ىسلع ةيهقفلا ةلالدلاو ةيرغللا ةلالدلل عماج ىنعم هللا همحر نقلملا نبا فيرعن يلو

 قافتالا وأ ناسحإلا ىنعم لمشتو ؛ةمرصخلا عفرو ةعزانملا مطق ىنعم لمشتل ؛عقاولا

 دقع مرهفم ف ءاهقفلا لولدم ىلع ةيكلاملا دا زام وهو ؛ةموصخ ىل | يدوي اعر يذلا

 وأ قح نسع لاقتنا هنإ :حلصلا ٌدح يف ةفرع نبا لاقف :يئاقولا اصلا وهو «ةحلاصملا

 ةعزانم يقوتل حلصلا زاوج ىنعمب .ىهتنا .هعوقو فوح وأ عار عفرل ضوعب ىرعد
 .عوقرلا ٌةلمتغ اهنكل «ةمئاق ريغ

 الق ًاضاّرْغِإ وأ ازوشن اًهِلْعَب نم تفاح ةأر ١ نإو# :ىلاعت هللا لاق .١؟8 ,/ءاسنلا )١١4(

>> : 



۹۹ 

 مداح مرح وأ مارح لح احط الإ يللا ن رياح ٌحلّصلا ]:ٌمالّسلاَو دالا
 نا نبا هح حص و دواد ربأ هاور

 و وع ر ل

 :ناَعْون َوُهَو ِنْيَِعاَدَتَمْلا َنْيَب يِرْجَي : :اَمُهُدَحَأ ؛ناَمْسِق وه
5 
 طلب ب رهت قاشا رثع ع ىلع ىزخ الإ رار ص :امهدحأ و م

 شار هِضِنَق لبق ه هفّرصت عنَمو ِببَعلاب ُدَرلاَو ت ةعفشلاك ُهُماَكْحَأ هيف تبنت تشن حلصلا

 قداص عيبلا دح نأل ,هماكحأ نم كلذ ريغو يأ «اّبرلا لع يف اقفتا ن | ضئاقتلا

 اهنم اص اذإ ام لمشل ِنْيَع ةظفل فذح ول قاعّدلا ربع نيع ىلع) هلو .هيلع

 ىَلَ وأ ؛باصاف ريخصلا يواحلا اهفذح ذو ءاوس مكحلا نإ يَ ىلعو نيعىلع
 وأ هيلع ٍةراحإلا دح قدصل ءاَهُماَكَحَأ ١ 3 سنت ٌةَراَجِإَف دبع ةمدخك يأ ةع

 ةررقلا يأ ءاهماكخأ تش ديلا ٍبِحاّصِل اضع ةف ٍةاَعَدُمْلا ِنْيَعْلا ضْغَب ىلع
 حلص ىمسي اذهو ٌدحلا قدص نسم هانركذ امل هريغو لوُبقلا طاراشا نم اهباب يف

 اذه نف ءنيع ضعب ىلع هنم ملاصو اعيش ىعدا اذإ امع ٍةاَعَدُمْلاب ٌرّرحاو .ةطيطحلا

 اذإ يمه هلوقو .ةعفنم ىعدا نإ ٌةراحإ وأ ءيَذ رأ انيع ىعدا نإ عيب حلتملا
 .يتأيسف حْلصلا وأ عببلا طفل َدِقُع نإف ءاّمههبشو كيلمتلا وأ ٍةبهلا ظفلب دقع

 ءانه فتم وهو نيضرع لباقت يضتقي عيبلا نأل علا ظفلب حص الر
 طظ فل اهيلإ رقتفي يلا ةيصاخلا نأل ؛ةبه نوكيو يأ حملا ظفَلب ُهَحِص :حّصألاَو

 ْنِإَو حلا ن ةشنألا ترضخأو ريح ُحلطلاَو احلص امنيت احط نأ اهل حان
 . أرح نول انب اك هلا إب ارت ونبض

 :حلصلا يف باب :ةيضقألا باتك :نئسلا يل دواد وبأ هاور .هقظ ةريره يبأ نع ثيدحلا )١١5(
 :775 ص ۷ ج :حىلصلا باتك :ناسحإلا بيترت ي نابح نباو .(7594) ثيدحلا

 يف يذمزلاو .37#ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاورو .(3.3559) ثيدحلا

 دازو ؛حیحص نسح ثيدح اذه :لاقو )١537(( ثيدحلا :ماكحألا باتك :عماجلا

 ام نباو .[امارح لح وأ الا مرح ًاطرش الإ يِهِطوُرُس ىَلَع َنوُمِملاَو ] هبف
 . ع8 م9 ثيدحلا :حلصلا ف باب :ماكحألا باتك :نئسلا ف



 E يحوم ع حْلصلا بانك

 نمضتي حلصلا نأل «حصي ال :يئاثلاو «تلصح دقو ةموصخلا قبس يه حلصلا
 .هضعبب هکلم لباقي نأ لاخغو «ةضواعملا

 ُةَنالْطُب :حصألاف ءاَدَكِب كراد نع يبحلاص :ةموصخ قبس ٍرْيَغ نم لاق ؤو رم @
 ولو ىنعملا ىلإ ًارظن حصي :يناثلاو ءةموصح تقبس اذإ الإ قلطي ال حلصلا ظفل نأل
 ولو «بلطملا بحاص هفلاخو يعفارلا هلاق ءةيانک ناک عیب هب اًداَرَأو هالمعتسا

 (نْيَع ىَلَع) هلوقو .حلصلا ىلع لالا ةلدألا ل
 زوجي نأ ا يف طراشيو ِنْيَدَو نْيَع AR 1 ورفع

TTأع يف هلع حاصلا نضوعلاو لب حاصل يذلا يأ ءاَققاَوت إف  

 يأ «سلج لا يف ضع ْضْبَق طرتشا ىوحنو ةضفلاو بهذلا نع حلصلاك ءابرلا
 دا 7 أ اع ضَرِعلا تاك نإ يأ ءالإو «حلصلا لطب هضبق لبق اقرفت ىتمف
 حَمألا يف سِلْجَمْلا يف ُهصْبَق طرتشُي ْمَل ؛ ؛ةطنحلاب بهذلاك ابّرلا ِةَلع يف اقفاوتي
 1 ! يق بدرأب كيلع يل يذلا يأ ءبهذلا ١ نع كتحلاصك يأ اند وُ
 نع EEE | يف فلس امل هاَهْجَوْلا ضن يفو سلجم يف ةنيغت
 ضبق نم دب الف نيا ةروص يف نيوبر نالاملا ناك نإو «هلئالدب ًاهجوم نمشلا

 هانعم هنأل يِقاَي نع ءار َوُهَف هِضْعَب ىلع ني نِم َحْلاَص انإَو «سلحما ين ضوعلا
 E E كيعاذعب

 هركذ دقو ءاربو طقف اهب حر ةسم ىلع اهنم حلاصو ةرشع نمض ول :عرف
 .هيف فقرتو نامضلا ين يعفارلا

 ِهْيَلَع هنأل ,عضولاو طاقسإلاك يأ ءاّمِه رْخَنَو ّطَحْلاَو ءاَربإلا ظفلب حصو
 ُهْنِم بلع اّمَل ع ٍةَرْدَح يبا نا نع عض ] :كلام نب بعكل لاق ماسلا

 يف مدقت امل ٌحمّصأْلا يف حّلتملا ظقّلبَو 2"7٠هئيدح نم هيلع قفتم ؛ مثلا هلام

 ُهَل ناک انْيَو ردح نبا ىَضاَقُت هنأ ؛ٍبْعک لا اک نْب هَل ادع رع © 0۱)



 .ًاضيأ هلباقم هيجوت عم نيعلا نع ةطيطحلا حلص

 .نْيَعلا ني هريظنك عيبلا ظفلب /*حلصلا اذه َحبعَي ال :ٌعرف

 ىلع لحؤم نم اص يأ ,سكع وأ هلثم ٍلُجَوُم ىلع لاح نِم حلاص ولو
 ءطقسي الو هل طاقسا :يناثلاو «قحلي الو لحألل قاحلإ لوألا نأل .اغْل ءولثم لاح

 َلَّجَوُمْلا َلَُجَع إف ؛دعيي م طاقسالاب طقسي لحألا نأ يف فالخلا ىلع جرح ولو
 ةحص نظ ىلع لجع ولو ءامهلهأ نم ءافيتسالاو ءافيإلا رودصل ُكاَدَأْلا حص

 ْنِم ئر ِةَلْجَوُم ٍةَسْمَح ىلع ةَلاَح ٍةَرْشَع ْنِم َحّلاَص ولو «بارطضا هيفف ؛حلّصلا
 :يقابلاب لجأ قاحلابو ةسمح طمب حماس هنأل فلاح ٌةَسْمخ اَسيِقَبَو ٍةَسْدَخ
 «لاسلا يف يقابلاب ةبلاطملا هلف مزلي ال دعو :يناثلاو ءةسمخ نع أربيف غئاس لوألاو

 ال لولحلا ةفص نأل اَقَل لاح ةسمح ىلع ةلجؤم ةرشع نم حلاص يأ «َسْكَع ولو
 ال لولحلا لصحي ل اذإف «هعلباقم يف اهكرت امنإ ىرخعألا ةسمخلاو ءاهقاحلإ حصي
 . كريلا لصحي

 هنأل ءىَعَدُمْلا سفن ىَلَع ىَرَج نإ لطيف راکنإلا ىَلَع ُحَلُملا :يناثلا ٌعونلا

 ًاقداص ناك نإو ارح رهو هلام هيلع يِعّدملا َّنِم ّلحتسا دقف ًابذاك يعدملا ناك نإ
 را 5

 ٌلَحأ الط الإ ] :مالسلاَو ٌةآلّصلا ِهْيَلَع هلوق يف لحدف ؛لالحلا لام هيلع ٌمّرُح دقف

 يب يف وهو ا هللا وسر اهَعمس تح اًمُهتارصَأ تعفتراف ؛دحلسملا يف هلع 30
 اَي ليل :لاق ع ! ُبْمَك هك اي ] :ىدانف ترجح فح نشك یتح انهي جّرحف

 ُتْلَعُف ذل :لاق .رطّشلا يأ ءو ًاْوَأو [اَدَه كيد نم عض ] :َلاَق الا َلوُسَر
 .[ هضفاف مق :َلاَق !هللا لوُسَر اي

 :دجسملا يف ةمزالملاو يضاقتلا باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور @

 عضولا بابكتسا باب :تاقاسملا باتك :حيحصلا ی ملسمو .(ة هالو ثيدحلا

 )١558/90(. ثيدحلا :نْيَّدلا نم

 .ملعأ هللاو .ةانتبثأ ام حيحصلاو .فنصلا :حلصلا لدب (©) و (۲) ةحمستلا يف (#)

 .حماستي :(۳) ةحسنلا يفو .حلاص )١(: ةحخسنلا يف (#)



 م. حلصلا باك

 هيلع َحْلاَصْمْلا نأل ِرْيغ):ةباوص (ىَعَتُمْلا سفن) هلوقو ""الالح مرح وأ مرح
 ريغ ىلع ًاسايق «ٌحّصألا يف ِهِضْعَب ىلع ىَرَج انإ اَذَكَو ؛كوزتملا ال ذوحأملا وه

 يلا راّدلا ىَلَع يِبْحِلاَص OE نع امهقافتال ؛حصي :يناثلاو

 :يناثلاو ءريغ ال ةموصخلا عطق ديري نأ لمتحي ُهنأل ٌحّصألا يف اراَرْقِإ سْيَل اًهيِعَدت

 .راكنا حلص سامتلالا اذه دعب حلصلا نوكي :لّرألاىّلَعف 0 :لاق ول امك معن

 هيلع ىَعَدُمْلا ييلكو :لاَق ناف ءيبجأو َيِعَدُمْلا نيب يرجي :يناثلا مْسِقْلا

 لوق نأل حص كل هنأ ملعأ انأو ءرهاظلا يف يأ كلل َّرِقُم َرْهَو حّلصلا يف

 ةلاكولا يف اقداص ناك نإ مث ؛تالماعملا عيمج يف لوبقم ةلاكولا ىوعد يف ناسنإلا
 ع 5 م

 . هباب يف فلس دقو يلوضف ءارش وهف الإو هيلع يعدملل اكلم يعدملا راص

 عطقل حلصلا يف كتلك و :يِبنْحَألِل ُرِكْنُمْل لاَ رل :فنصُمْلا ىلع ةةراو عور
 يف لطبم هنكلو ؛ٌركنم وه :لاق ولو a كلا فرب يف حصألاف ةموصخلا

 ؛انْيَذ يعدملا ناكو ءامكنيب ةموصخلا عطقنتل اذه يدبعىلع هل نيحلاصف هراكنإ

 ةئامسم ىلع نالف ىلع كل يذلا فلألا ىلع يحلاص :لاق ولو «ةحصلا :بهذملاف

 ىلع دراو هلبق امو ليكو تلا رابتعا ؛هقالطإ ىلع دراو اذهو هنذإ ريغب ناك نإو «حص

 .رارقإلا رابتعا قالطإ

 يأ هِذَه ُةَلاَدْلاَو ءانيع هيلع ىّعدملا ناك اذإ اميف يأ ءهيسفتل َحّلاَص ْوَلَو

 مامإلا لاق امك اب اذك را أ حص كل هنأب لئاق يبحألا نأ ةلاحلاو

 هل نم ريغل نيدلا عيب يف هعضوم يف قباسلا فالخلا هيف ءيجيف اک اذإ امأ

 رلامك ؛ناهحو :ليفو .ةحيحصلا يه فنصملا اهب مرج ىلا ةقيرطلا هذهو «هيلع

 ءمصاخي مل يبنجألا نأل ؛اذكب كراد نع ىح اص :ةموصتخ قبس ريغ نم هريغل لاق

 ا :يمتلاو

0 

 . )١١17( مقرلا ين مدقت غ١



Arf علل باج 
 يف هب ربع اذك اًرتشا ُهْنَأَكَو «يتأيسو راكنإلا عم هسفنل حلاص اذإ امع (وِلَه

 ءارش هنأل «باوصلا وهو هارتشا ولامك :ةّضْوَرلاَو ِنْيَحرشلا ةرابعو رّرَحُملا

 ءبوُضْغَم ُءاَرِش َوُهَف هِراَكْنإ يف لطم َرْه :يبنجألا لاقو أركنُم ناك ْنِإَو

 يف فالخلا قبس دقو ةردقلا | مدع يأ اًههَدَعَو هع ارينا ىَلَع ِهِتَرَق َنْيَب قرف

 , مدقت دقف نيدلا ام امأ ًانيع ناك اذ | اذهو عيبلا

 .حصألا ىلع هتردقك عازتنالا ىلع رداق انأ هلوق :ٌعّْرف

 هل هكلم تبني مل ام هنم ىرشا هنأل حلما اعل َلِطْبُم وه ْلَيْمَل نار

 سيل هيف حلا نأل راما رضي اَمب هيف فرصتي ال ُدِفانلا قيرطلا :لصف

 وهو حاج وف ف :جرخي يأ ٌعَّرْشُي الو ةفاك نيملسملل لب ةصاخ فرصتملل

 طرشي لب ءزاج رضي مل نإف ؛مدقت امل مُهرُضَي طابا لَو ءبشخلا نم جراخلا

 امك ةيلاعلا ةلومحلا هسأر ىلعو يشاملا نعي ءاريعتنُم هح ُرُمَي ثْيَحب ُهُعاَفرا

 نإ «حصألا ىلع عضولا مالظإ يف روب ال نأ ًاضيأ طرتشيو «يدرواملا ٠دي

 َعَم ٍريِعَبْلا ىلع ٌلِمْحَمْلا نحت رمي ثْيَحب ُهعَفْرَيَلف لفاوقْلاَو ناَسْرفْلا َرَمَم ناک

 . داق ناک نإو كلذ ىف دق هنأل َْلَظَمْلا باشخأ

 ىلع حانملا عارشإ هل سيلف ؛رفاكلا امأ ءملسملاب صاح هانركذ ام :ّعْرَ

 .ةضورلا دئاوز نم حيحصلا

 لمحلاك دقعلاب درفي ال عبات ىوهملا نأل اجلا عاّرْشإ ىَلَع ُحْلصلا ُمُرْحَي

 ٤ قورطلا عنمل ةَرَجَش َسْغَي وأ «لادلا حتفب تكد قيرّطلا يف ييي ْنَأَو ا

 «غارشإلا مرحي دفانلا ُرْيَغَو ,حانجلا عارشإك :َراَج ٌرَْي ْمَل نإ :َليِقَو «لحما كلذ

 .نالاحلا :(خ) ىلإ زمر (”) ةحسنلا شماه يفو .نالاحلا قبس )١(: ةحسنلا ف (#)

 ١ هرّدق :(؟) ةحسنلا ف (#*)



 A4 حلصلا باك

 ىلإ عارشإلا هبشأف مهكلم هنأل ؛رضي مل نإو يأ ِهلْهَأ ريع ِهّْيلِإ ,حانجلا عارشإ يأ
 اذإ زوجي :يناشلاو «ةكز شما كالمألا ا كالا ی ضنك انكر رودلا

 الإ سس زوجيف هرارقب قافترالا هل زوجي مهنم دحاو لك نأل ؛رضي مل

 لهأ نذإ عم طرتشيو ؛مهكلم هنأل آل مَ رض زوجي هنإف اناج يأ قالا ىًضرب
 وراد باب ضن ْنَم ىنفالا ف دعا وب فار نها رحأتسملا د 8 ْذِإ بردلا

 :هتاكس نومسي نيذلا متال تاب الب يأ فرادج ةقصأل نمل لِ

 7 صحت مَا ْمِهْلُكِل ةدفانلا ريغ قيرطلا يف يأ أ اهلك يف قاقحتسإلا لهو

 «يناشلا :اًمُهُحِّصَأ َناَهْجحَو ؟ هراذ بابو ٍِبْرَدلا سار نيب اَمب اجا ٌلُك ةكرش

 ةكسلا له OR EE ورمز هكر لغ ردقلا اذه نأ

TS 

 نإف ؛مهررضتل «قارطيسإلل هيل باب حف مهري َسْيَلَو ,جارخإلاو لاحدإلا
 عفر هل نأل «ٌحّصألا يف هرس اذإ ةف هلو ؛حتفلا دعب ولو عوجرلا مهل زاج اونذأ
 رورملا قاقحتسا ىلع دعب اميف هب لدتسي دق هنأل ءال :يناثلاو «ىلوُأ هضعبف رادحلا

r 

 «يلصألا هباب نم يأ وبْرَّدلا سأر نِم دعب رخ خ1 متفق باب هيف هيف

nىلإ برقا ناك نإَف اقبأ ْمَأ لوألا بابلا دس ءارسو ؛مهررضتل عنه  
 ةه كروب لوألا ىلإ يناثلا مامضنا نأل ,كِلَذَكَف مي رِدَقْلا بالا دي ْمَلَو هِمأر

 .هقح ضعب كرت هنأل َعِناَم الف ُهَّدّس إو هب توررضتيف باودلا فوقو ةرثكو

 اباب حقق عراشو ودم وأ ٍنيدوُدَْم نرد ىلإ ناَحَمفَت نارا هَل َْمَ
 ةكسلا يف رورملا قحتسي هنأل ٌحَصألا يف عمي ا دصقل يأ ءاَمُهنْيَب
 نع ةضورلا يف ُهّلقنو ؛عنمي :يناشلاو يكلم يف فرصت هْيَراَد نيب لئاحلا عفرو
 امأ راج فالخلاف !ال ما امهدحأ باب دس ءاوسو «نكي مل ام ثادحإل روهمجلا

 هر نير دنا طلو ردكللا عقر اذإ اذكو «اعطق عنمي الف «هکلم عاستا دصق اذإ



Aneحلصلا باك  

 E داو نق رام كولا مووذتم وأ ِنْيَدوُدسَم) هلوقو ءامهلاح ىلع نيبابلا

ARONقواك ىلا  ARهوغو  

 عافتا هنأل مص لاَمِب بزدلا ْلهأ ُهَحْلاَصَف ؛بابلا حف ؛َعبُم ثْيَحَو

 e كانه هنأل ؛حانجلا يف فلس ام فالخب اذهو «ضرألاب

 ءوضلا لجأل طئاحلا يف حتف يهو «فاكلا حتفب يأ يتاوكْلا حت ُروُجَيَو «درحما

 اذإ اع كلذ يفاشلا بحاص دّيقو ؛ءءاشي ام هيف لعفيف هكلم يف فرصت هنأل ابلاغ

 .هراج راد ىلع اهيف رظنلا عقي ال ةيلاع تناك

 ءهيِف ناكر ع رتشي ْدَقَو ءاَمْهْدَحَأ هب صتخي دق ِنيَكِلاَمْل نيب زادجلاو :ٌلْصف

 ُرَبْجُي الو ٍديِدَجْلا يف نْذإ ريع ِهْيَلَع عوذُجْلا ْعْضَو ٍرخآلل سبل صحا

 ا الإ هيأ لام نم ئرئال لب ال ] عادولا ةجح ةبطع ين لب هلوقل كلاما
 ES ST طوخ نع ةادنإا تاكل هوو اكيد نس عن زقا

 لهأ رثكأ نع ةئّسسلا حرش يف يرخبلا ةلقثو ا ناس ىلع ايار"

 سيلو هنذإ ريغ نم اهعضو زوجي هنأ :اضيأ يطيوبلا يف هيلع صنو «ميدقلاو «ملعلا

 نسم هيلع قفتم [ هِراَدج يف ةبشح حضي نأ ُهَراَج ٌراَج َّنََنْحي ال ] لي هلوقل هعنم هل

T/1) ملعلا باتك :نيحيحصلا ىلع كردتسملا ف مكاحلا هاور ١: © )١١۸( 

 رئاسو ؛:سيوأ يبأب ملسم جقحاو :ةمركع ثيداحأب يراحبلا جتحا دق :لاقو

 :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلاو .صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو .مهيلع قفتم هتاور
 د :بصغلا باتك

 اًصع دعا ذأ أ ئرثإل ليپ آل 7 :لاَ لو يلا نأ ؛يِدِعاّسلا ٍدْيِمُح يبا نع ©

 ىلَع ٍمِلْسْمْلا لام ْنِم هللا مرح اَم وشل كلذ :لاق [ ُهنِم سفن بط رعب هيأ

 )۹٤٩(. ثيدحلا :تايانحلا باتك :ناسحإلا بيترت ف نابح نبا هاور للا

 كثيدحلا : ا فدع هدرا :بصغلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 :بصغلا باب :حلصلا باتك :راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هاورو .(۱۱۷۳۷)

 .هركذو «بابلا يف ّيِوُر ام حصأ :لاقو )۳۹۸٥(« ثيدحلا



 م5١ حملا باك

 نأو هنع كلاملا ىنغتساو ءرضت ال ةفيفح تناكاذإ ربجي امنإو 2 أ ةريره يبأ ثيدح

 زوجي هنأ ملعاو «عضولاب الإ ! فقسي نأ راد دحللا نكمي ال نأو هل ضرألا نوكت

 الب ّيِضَر ولف «عضولاب صتخ الو اضيأ طئاحلا يف عوذجلا لاحدإ لوقلا اذه ىلع

 ُهَدْعَب اذكو هِيَلَع ءانبلا َلْبَق ٌعوُجُرلا هلو هيلع اهدح قدصل «ةراعإ َوُهَف ضَرِع
 ؛عوُجرلا ٌةَدِئاَفَو ءنفدلل راعأ ول امك ال :يناثلاو «يرا اوعلا رئاسك « ّعّصألا يف

 ءانبلل ًاضرأ راعأ رل امك ءهيضْقَن شرا َمرْغيو عَلي أ ٍةَرْجأب يقي نأ نبه ةرييخت

 كلم صلاح وه ام ىلإ لصي علقلا ررض نأل طقف ٌةَرْجَألا ْبَلَط ُهتدئاق :ليقو

 .يقابلا رادجلا ىلع كسمتست م رادج نم اهفارطأ تعفر اذإ عوذجلا نأل ؛ريعتسملا

 ٍرادجلا سأَر َرْجَأ نف ضوه الع ءادبلاو عودجلا عضوي يضر و
 ةجاحلا د ؛حصألا ىلع ةدملا نايب الإ اهطورش هيف طرتشيف يأ راج َرُهَف ءاتبلل

 نأ :ٌحَصَلاَف يلع ءاَنبْلا قَح هب وأ هيلع ءال عب :لاق إو هماود ىلإ وعدت
 ؛ةعفنم ىلع هنوكل يأ .ةراجإ وأ دبؤم هنوكل ي يأ عيب بوش هيف َدَقَعْلا اذه

 :ثلاشلاو ىقح داع ديعأ مث رادجلا مدهنا ول ىتح عودا عضول عيب هنأ :يناثلاو

 امع يلع ءانبِل) هلوقب زرتحاو «ةجاحلا نم فلس امل كلذ رفتغاو ةدبؤم ةراحإ هنأ

 اذكو هيلع ءانبلا ادع امي هب عفتنيو «ةلاحم ال زئاج هنإف ؛هيلع ىنبي الأ طرشو هعاب اذإ

 ر يآ يت نإ درو هركذ عملا ىلع ياكل دلل شر و هت اذإ

 هقاقحتسال يرتشملا ءانب ضقن يأ ءلاحب ُةّضقن رادجل ١ كلام َسْيَلَف ءةدق هذه

 .رادجلا اذه مده نم كَم ال عئابلا نأ حضاولا نمو ؛هماود

 )1١9( ثيدحلا :هراح راح عن ال باب :ملاظملا باتك:حيحصلا يف يرامخبلا هاور )5457(.

 ُةَبَشَحح رغب نأ َُراَج راح نعي ال ] :لاق لي هللا لور نأ ؛كذ ةريره يبأ نعو
 ني اهب َنيِمرَأل وٿ او ؟َْيضِرُْم اتع مارا يل ام ءُ وبأ لوق م [ وراد يف
 :راجلا رادج يف بشحلا زرغ باب :ةاقاسملا باتك :حيحأصلا يف ملسمو .مكياَكأ

 . 1515/1759 ثيدحلا

 .رادحلا لدب (راجلا) ىرخأ ةخسن يف هنأ :قيلعت نيتخسنلا دحأ شماه يفر (©)



 حلطلا با

 تالآلا كلتب يأ ءابلا ةداَعإ يرتشُمْلَف ؛ةكلاًم ُهَداَعَأَف ٌراَدجلا َمَدَهْنا ولو

 طرشي ريب وُ «ضّوعب ءانبلا عضو يف ثذإلا ناك ءاَوَسَو «هقاقحتسال اهلثعو

 نيسلا حتفب يأ ءَناَرْدُجْلا ٍكْمَسَو ءَاْضْرَعَو الط ِهْيَلَع يملا عِضْوَمْلا َرْدَق نايب

 تيبلا ةيواز نم هدادتما نع ةرابع هلوطو ؛يعفارلا هلاق ءضرألا نع هعافترا وهو

 ةدضنم يه له يأ اَهِتيِفْيَكَو «كلاثلا دعبلا ره ضرعلاو ءالثم ىرخألا هتيواز ىلإ

 نم وه له يأ اًهْيَلَع لوُمْحَمْلا فقسلا فيك و ؛هريغ وأ بوط نم ةفوحج وأ

 تناك ولو ؛كلذب فلتخي ضرغلا نأل ؛ادقَع ىِّمَسُي يِذَلاَوُهَو جزأ وأ بشح

 .فصو لك نع تنغأ ةرضاح تالآلا

5 5 5 
 لمحت ضْرألا نال ءءانبلا َّلَحَم ِرْدَق نايب ىَفَك هيض هضْرَأ ىَلَع ءانبلا يف نا وو ع

 ءانبلا َّلَحَم ردي الإ ضرع فل الف ءىش لک
 .هب فلتخي ضرغلا نأل ؛رفحي ام ردق طازاشا يغبني :ةيبنت

 يِف دْذإ ِرْيَعِ ِهْيَلَع ِهِعوُدُج ٌعْضَو اًمِهِدَحَأل سلف كرما ُراَدجْلا امو

 الإ رك حقب أ ادت ف هیت نأ هَل سیو ءصتحلا راد دحلا يف قبس امل ءِهيِدَجْلا

 َدِبعْسَي ْنَأ هلو «نذإ الب هبارتب باتكلا برتي ال اذكو «تاكشملا نم هريغك هذا

 «كلاملا ىلع ررض ال هنأل ّيِبَتجأْلا راَدج يف كلذ هلو ري ل اعام َدبْسَيَو ه هبل

 ضرألا ةعارز ىلع ربجي ال امك هِديِدَجحْلا يف ٍَراَمِعْلا ىَلَع هكيرش راج هل ا سيل

 ءَداَرَأ ثق نامحملا رهو ةَعاَمَج هح «ررضلل ًاعفد هرابحإ ميما ةكرشلا

 :ليق ؛ْمَعَن «كلذب هقح ىلإ لصيل ْعَضُي ْمَل سفت ِةَلآب مِدَهَُم َةَداَعِإ .كيرشلا يأ
 حسصألا وهو :رحبلا يف لاق ؛ال :ليقو «هذه ةلاحلاو هيل داتسالا نم وك عمه

 قح ال هنأل یاش اَذِإ ُهضْقْنَيو ًءاَش ام ِهيَلَع ْعَضَي ُهَكْلِم ُداَعُمْلا ْنوُكَيَر ءيدنع

 .هيف هريغل

 همزلت ال امك باج ُهْمَرْلَت ْمَل يبّصِح ك َرْغَأَو ضقت ل :رخآلا لاق ْوَلَو
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 عنه رخآلإَف كرتشمْلا ِهِضْقَ هتد اعإ دارا ن ثِإَو «لرقلا اذه ىلع ةرامعلا ٌءادتب



 A۸ حلصلا باك

 يعداو «هعنم هل سيل :هطيسو يف يلازغلا لاقو «هنذإ ريغب هريغ كلم يف فرصت هنأل

 ةبشألا هنإ :بلطملا بحاص لاقو .هيلع باحصألا قافتا مامإلا

 طرش ولف امهكلم هنأل ناک اَمُك اكَرتشُم داع ؛هيضقَتب ِهَِداَعِىَلَع انواع ْوَلَو

 طَرَشَو هضقن ةداعإب« اَمُهُدَحَأ ََرَقنا ولو .حيحصل املا مر

 «هرقلطأ اذك يلا بيم يف لمح ةَاَفُم يف تنك راج ةدايز ٌرخآلا هَل

 «ةرضاح ةرحألا نوكتل لاحلا يف ةدايزلا هل لعح اذإ اذه :لاقف مامإلا كردتساو

 زوجيو ؛يعنارلا هبقعتو ؛لحؤت ال نايعألا aT اذإ امأف
 رسم والا حيك «لامىلَع هِكْلِم يف جلا ءاَقْلِإَو هما ءاَرْجِإ ىلَع َحِلاَصُي نأ

 ,ديدحلا يف كلذ ىلع

 مَلْعُي ثيَحب اًمِهِدَحَأ ءانبب لّصنا نإ اتهم ن ارادج اعل :لصف

 دو ARSE E د رام نا ١ نأل ديلا هَل ف عم انب مهن

 نم فصنو ٌصاخلا هرادح يف هيف عزام رادحبا تانبأ فصن لخدي نأ كلذ

 رسكب وهو (اَمُهنإ) هلوق ءاياوزلا يف كلذ رهظيو هيف عزانتملا يف صاخلا هرادج
 ًالصتم وأ امهنع ًالصفنم ناك نأب روكذملا لاصتالا لصحي مل نإو يأ أَو ,ةزمملا

 روكا دادس ةديحلا ؛نكمب وأ ثادحإلا هيف نكمي ال ًالاصتا امهب

 ةديبلا نأل هَل يضف نيب اَمُهُدَحَأ َماَقَ نإف حّجرْلا مدعل ءاَمُهَلَق كئادحإ نكمي

 يأ ءاَقَلَح ءامهنم لك اهماقأ وأ ةنّيب امهدحأ مقي مل نإو يأ ءألإَو ديلا ىلع ةمدقم

 لوقلاف «فصنلا ىلع هديو هيلع ىٌعّدم امهنم دحاو لك نأل ؛هبحاصل لك فلح

 «حسصألا ىلع هدي يف يذلا فصنلا ىلع امهنم لك فلحيو ةلماكلا نيعلاك هيف هلرق

 يِضْق «رحآلا لكنو يأ ءاَمْهُدَحُأ َفّلَح نإَو ديلا رهاظل ءم َلِعُج ًالَكن وَ

 . لكلاب يأ هل

 .ٍطْمِقلا دقاعمو نبللا بفاّصنأو جراوخلاو لحاودلاب حيجرت ال :ٌعْرف



 حملا بات

 وأ عيب وأ ةراحإب نوكت دق اهنأل حجري ْمَل عوذُج ِهْيَلَع امهدَحأل ناك ولو

 فعضأ اهنأل ةراعإلا ىلع لزنيف لمتحم اب ققحما كري الف اهب ىضق ضاق نوكي

 نكي ريف «نْيكْلم ني رادج ورب لسو وع نب فقسلاو باسل

 سأر عضويو رادحلا * ”سأر بقنيف ايلاع فقسلا نوكي نأب يأ وَلا دعب ةثادخإ

 عافتنالا يف امهكارشال مهب يف نويَ «نيتيب تيبلا ريصيف بقنا يف عوذجلا

 رادجلا طسو ىلع هدقع نك ال يذلا جاك تادا نكي م ناو يأ أل از

 .فُيِصْرَتلا ليبس ىلع هتيانبب هلاصتال «لفّسلا ٍبِحاّصِلَف ؛ "لیلا يف هدادتم

 قو .طسو :سأر لدب ( ع س لإ مرو شمالا يف حال راشأ از دعست يف (ه

 عم ةئالثلا خسنلا يف دحوام ثتبثأ كلو .سأر ر لدب طسو عضو بسنألا نأ يريدقت

 )١(. ةحسنلا شماه يف دجوام ةظحالم

 .هلوطو هتئد ببسب :تلق )1١(



 عرشلا يف ينو ءلاَقِتتإلَو لونا نم ةقتشم اهرسكو ءاحلا حتفب يه :ةلاويحل
 ف ىلإ لش و نم لر وا لاملا ا ا

O 

 نم هؤاضق نيعتي الف و نخل ١ نأل ليحمل ىطو اه طرت

 ةمذ يف هح ّنأل ءلاخُمْلاو «هنيعب سيك نم ءافولا هنم بلط ول امك نيعم لحم

 يف ِهْيَلَع لاَحُمْلا آل :ةتوافتم ممذلا نأل ؛هاضرب الإ هريغ ىلإ لقتني الف ليحا

 «عيبملا دبعلا اضر ربتعي ال امك هاضر ربتعي الف فرصتلاو قحلا لحم هنأل حصا

 .نيرخآلاك ةلاوحلا ناكر أ دحأ هنأل ؛طريشي :يناثلاو

 :َلاَق و هللا َلوُسَر نأ :لاف ؛هقط ةريره يبأ ثيدح بابلا ي لصألا ١:تلق © 05
 :حيحصلا يف يراحبلا هاور بتلف يِلَمىَلَع ْمُكَدَحَأ عن اذإو ملط يعل لطم
 يف ملسمو .(۲۲۸۷) ثيدحلا ؟ةلاوحلا يف عجري لهو وما باب :ةلاوحلا باتك

 يلو 8 ثيدحلا :يبغلا لطم ميرحت باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا

 ىلع ْمكْدَحأ َلْبِح ا ةريره يبأ نع :ةياور
 :ليحأ نم باب :ةلاوحلا باتك :ىربكل ي يفهيبلا هاور .[ لحل يلم

 1١١(. 59759 ثيدحلا

 ىلع اجا ذ ملط ّيِبَعلا لطم ] :ي هللا ُلوُسَر لاَ :لاق رمع نبا ثيدحو ©
 دحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور . [ ٍةَعَِب يف نتعب بت الو عبا يلم

 :ىفلا لطم ی هاج ام باب :عویبلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )١١579(.

 .لوألا ثيدحلل ةجحلا ىقبتو .فعض هدانسإ يلو )١١١۹(. ثيدحلا



 ةلاوحلا ْباَتِك ۸1۱

 ءاسب اعرب حبصت :َليقو مَ اهنا ىلع ًءانب لع ند آل نَم ىَلع حصت َالَو
 ؛هيلع لاحلا نم هضرقأو هيلع دق دعا ا وا اهنأ ىلع

NE RAEريفيو نسل نيمألا  
 o ليلا ي

 مأ بوحولا ببس يف نانيّدلا قفت ها لَو مزأللا نيئلاب حصن

 يس وم ER ا ا ا

 مْلَّسلا نيد جريل رارقتسالاب نيّدلا فصو يغبني ناكو :ةضورلا يف لاق «ةلدألا

 ىلع دري نکل :تلَق :حيحصلا ىلع هيلع الو هب ةلارحلا حصت الو «ٌمزال هنإف

 لاحملا ةباتكلا محبو ؛َسْوَمْلاو لوحدلا لبق قادصلاو ضبقلا لبق عيبملا نم رارقتسالا

 ال ضايتعالا رذعتل هيف عنملا نأ ملسلا نْيَذ نع باوجلاو «ةّدملا يضم لبق ةرجألاو هب

 هفلتب هيف دقعلا خاسفنا انمأ ام ال هعيب زاح ام رارقتسالاب عملا نإف ,رارقتسالا مدعل

 ملا رسكب يأ مْوَقَتُمْلا اذكو «بوبحلاو نامثألاك يأ «ّيِلِْمْلاَو «هلباقم فلت وأ

 نم دوصقملا نأل ءال :يناثلاو «هموزلو ةمذلا يف هتوبثل ّمّصألا يف ءديبعلاو بايثلاك

e EEAفل لاو نمو قدس تم ننقل  

 ليحي نأب 0 دم يروشملا ليحي نأب يأ راَيِخْلا ٍةَّدُم يف نَمشلاَبَو

 EE 20 هنأل ٌحّصَأْلا يف ءيرتشملا ىلع اناسنإ ع عئابلا

 امع (راّيخلا 7 يف) هلوقب زرتحاو «موزللا مدعل هيلع الو هب حصي ال :يناثلاو «هيف
 .روهشملا وه امك ًاعطق ةزئاج اهنإف عيبلا ضبق لبقو هئاضقنا دعب هب لاح اذإ

 هلع ٍدِّيَّسلا ِةَلاَوَح نود ,موجنلاب هيس بَئاَكُمْلا ٍةلاَوَح انكم :حّصَألاَو

 همازلإ نكمي الف ءاش ىتم اهطاقسا هل ذإ سكعلا فالخب هيلع لاحأ ام رارقتسال

 نيد هنأل ؛امهيف ةحصلا :ثلاثلاو ءضايتعالاك امهيف عنملا :يناثلاو «لاتحملل عفدلا

 نيطعقي ىعفارلل اعين فضلا قالطإو «نويدلا رئاسك هيلعو هب ةلاوحلا تزاجف تباث

 .ضراع رايخلاو :(79 ةحسن ف (#)



 NI َةَلاَوَحْلا بايك

 ۳ ,E رو 5 5 1

 فنصملا لوقب جرو .ٌرظن ِةلاحلا يو ٍةَلَخَوْملاَو ٍةْلاَحْلا موُجنلا ناب قرف ال هن

 ةضورلا يف حصألا نإف «هيلع لاحأف ةلماعم ُنْيَذ هيلع ديسلل ناك اذإ ام (موجنلاب)

 .هزجعب اهطوقسل رظن الو ةحصلا

 «هؤافيتسا الو هعيب حصي ال لرهخملا نأل هْيَلَعَو هب ُلاَحُي اَمب معلا ُطَرَتْشُيَو

 :لؤق يِفَو ءاهفذح اذلف سنحلا نع ئغت ةفصلاو «ملسلا تافصب يأ ةَفِصَو أدق

 اذإ ايما ا قيناسللا ا لول وا لباب حِصت

 لبإلا نم سمح هيلع هل بجاولا نإف رحآ ناسنإلا كلذ حضوأو ا عمرا

 .اهتافصب لهجلل عنملا رهظألاو ءًالوأ يناجلا ىلع اهب لاحأف

 عم تزّوج ولف «ضرقلاك قافرإ اهنأل اردو ًاسنج اَمِهيِواست طري
 الجار ؛ًالوُلُح الو ءاهعرضوم نع جرختف لضفلا اهنم را للا

 ال :ينانلاو «ردقلا توافتب فصولا توافتل اقا | حَصألا يف اکو عضو

 ىح نأل تقف للا ىلع لاحلاب ةلاوحلا زوجت الو ةدايزلاب ع ربت هنأكو طرتشي

 . مرلي ال لاحلا ليحأتو لاح لاتحمل

 0 رْئيمْكَتلاَو ٍةَحّصلاَك ةَءاَدرلاَو ةَدْرَحما :ع رف

 ٍلِجُمْلا نيد نع ِهْيَلَع َلاَحُمْلاَو ءِلاَخُمْلا ٍنْيَد نع لحما ِةَلاَوحْلاب اربي

 نإف «يدرواملا هدافأ امك عامجإلاب يلع لاحم ٍةَمْذ ىلإ لاتخُملا قح ُلّوَحتَيَو

 و ل اساور هيب ايبلا ترسصك يأ ءاَمِهِوْحَنَو فْلَحَو خج وأ سلفب ردع

 . هَدْنِع فلو هيد نع ضاتعا ول امك ليِجُمْلا ىلع

 لهف دوحجحلا وأ سالفإلا ريدقتب ليحلا ىلع عوحرلا ةلاوحلا يف طرش ول :ٌعْرف
 يل حيحجرت ال ةجوأ هيف ؟ ناحصي ال مأ ؛طقف ةلارحلا مأ ؛طرشلا وأ ةلاوحلا حصن

 . فنصملا مالك ىضتقم وه :اهيناثو ءاهيف يعفارلا

 .ٍرْسْكْلاَو :(5) ةخسن يف (#)'  .ةدوصقم )١(: ةحسنلا يف (#)



A1۳ٍةَلاَوَحْلا باك  

 لاحم نأ نيتلاح يف الإ ةلاوحلا يف عوجر ال :هلاصخ يف فافخلا لاق :ٌةَدِئاَف
 دجلا اذكو ريغصلا هنبا ىلع بألا

 رقم هنأل ل عوُجُر آلف ؛ُلاَخُمْلا ُهَلهَجَو ؛ِةَلاََحْلا دنع اسلم ناك وَ

 ًابتاك دبعلا نوک طرش ول امك راس طرش الإ غوجا هل :َليِقَو ءصحفلا كرب

 اذكو يأ يبيع َعيَمْل ُدَرَق نَمفلاب ئابلا يأ «يِرَتْشُمْلا َلاَحَأ ولو «فلحأف

 جرح دقعلا خسفنا اذإف ؛نمثلاب هلاحأ هنأل هظألا يف َْتْلَطَب «فلاحت وأ ةلاقإب

 ديتسا ول امك ءال :يناثلاو «تلطبف دقاعلا قح طقسو انف نوكي نأ نع هب لاحا

 ىلع لادبتسالا لطيي الو نمثلاب عري هنإف ؛بيعب عيبملا در مث ًابوث نمثلا نع

 ضبق دعب درلا ناك ءاوسو لبق و أ ملا ضبق دعب در ءاوس راج فالخلاو ؛حصألا

 الحر عئابلا لاحأ يأ ءنمشلاب ُعِئاَبْلا و أ ؛حصألا ىلع هلبق مأ ةلاوحلا لام لاتحما

 ؛ثلاعب قحلا ىلعتل بهما ىلع لطب مةلا َدجْوَق «يزاشملا ىلع نمشلاب
 .اهلبق ةلأسملا يف نيلوقلا درط يناثلا قيرطلاو

 واه نرخ ىلع لاخلا ناعيا نق م هيب لاحأو دنع غاب زو

 ؛ةحصلا مدع انه نالطبلاب دارملاو ىم ال نأ َناَب هنأل ُةَلاَوَحْلا تَلَطَب تلعب ةي تنين

 الو هبسح نودهشي وأ دبعلا اهميقُي ةئيبلا هذهو ةحص اهل مدقتي مل ةلاوحلا نأل

 اًمُهَبَدَك نإف «عيبلا يف لوحدلاب اهبذك هنأل «نيعئابتملا نم دحاو اهميقي نأ روصتي

 َنِم َلاَمْلا ذخأي من :ةدعاقلل ًادرط يللا يت ىَلَع ُهاَْلَح هةنيب الو لاتحُملا

 هيف ؟ عئابلا ىلع يرتشملا عجري لهو .هفلحب هقح يف ةلاوحلا ءاقبل «يِرَتْشُمْلا

 .مَعَن قحلاو :بلطملا بحاص لاق :ناهجو

 يأ م ءيبلخأ :ٌقِحَمْسُمْلا َلاَقَو «يل ضيفَتل كتلو :ِهْيَلَع ُقَحَمْسُمْلا َلاَق ولو

 كعلَحأ يِلْوقب ُتْدَرَأ :لاق وأ ءرككذ ام دحاو لک مهفو اذك يل ضبقا :لاق نأب

 هنأل هييِمَيب ِهْيَلَع ٌقِحَتْسُمْلا قّدْص ةَلاَوَحْلا َتْدَرَأ لب :ُقِحَتْسُمْلا َلاَقَو ةَلاكَوْلا

 يف لاق «ةنيب هل نكي مل اذإ ام امهيلع جرختيو نيقحلا ءاقب لصألاو هدصقب فرعأ



 م ةَلاَوَحْلا بانك

 يهدم سمايل يعمق 0 م
 «هاوعد قفاوي طظفللا رهاظ نأل هجو ةيناثلا ٍةَروصلا يِفَو ءالقن هيف ّرأ ملو :بلطملا

 ًاهجو هارجأ نم مهنمو ءاعطق ةلاوح يهف ََّلَع َكِلاَمِب نالف ىلع َكتلَحأ :لاق ول امأ
 لصألا د نيمي يناثلا َقدص «ييتلکر :لاقف ؛َكَتلَحَأ :َلاَق ناو كيعب وهو اتلاث

 ر قرا ا حلم 3 # 32

 نإ ؟نامضلاو اهيف نهرلا طازاشا حصي له :رجبلا يف لاق :بايلا هب ميخن عرف نإ ؟نامضلاو اهيف نهرلا طازاشا م :رحبلا قف لاق :َباَبْلا هب مخ عرف
 . زاج ٍنْيَدِب نيع عيب مكح يٿ يه انلق نإو ءزجمي مل ٍنْيدب ِنْيَذ عيب مكح يف يه انلق



 هب َءاَج ْنَمِلَوظ :ىلاعت هلوق هيف ُلصألاو ."" ")مذ ىلإ هذ ٌمّض هانعم :ُناَمّصلَأ
 هححص [مراغ ٌمُيِعّرلا ] :ٌمالّسلاَو ةالصلا ِهْيلَع هلرقو '' ''”4ِيِعَر هب ب انو ربعي لمح هاري مع م د 2 2 7 0 < ماس دعو

 .ُنِيِمَضَو ٌنِماَض َرْهْن هب َلْفَك ىنعم انام َءيَشلا َنِمَص نم .ُماَرِيْلإلا ةغللا يف ُناَمّسعلا (١؟؟)

 يف ء ءيّشلا ل ُلْعَح ةغللا يف ُناَمّضلاَف .ُهاّيإ , قلو دق ءاعو يف عم يع لکو

 ٌلِغَشَتَو نهض ام يوت نيالا ةي نأ أ رابيعاب ؛مارتلالا ىَلَع لطم 1

 نبع وأ ولع ره ْنَم راضحإ وأ ريل هئو يف وتب نخ مال لاق عاشلا و

 ةييَحو ايو انبات مرم سيو كل هب لطب يا دنع لاقيو وضم

 : ١7ص ٩ ج يواحلا يف يدرراملا لاق اليو اريبَصَو الفك الفاو اميِعْرَو

 ُلْيِمَحْلاَو «لاومألا يف ٌلمعتسي َنْيمَلا دأب راج فرعا نأ ريغ حار اهعيمج ىَنْمَو)
 .(عيمجلا يف ٌرْيِسصلاَو ءماظعلا روُمألا يف ولو «سونلا يف ُلْيفَكْلاَو ءِتاّيدلا ي
 .ةغيصو ؛هب ٌدلومضمو ؛هنع نومضمو ؛ُهل ٌنومضمو ؛ٌنماض :ةسمح نامضلا ناكرأو

 ٌةدهعلاو «قوّسلاو ؛ُكرّدلاو ؛ةقاقحتسالاو ؛صالنخلا ا اهنم!عاون زا نامضلاو

 فلتلا :ليقو ءديلاو ءدقعلاو
 الصأ سيلو ءزيزعلا باتكلا نم نامضلا ىنعم يف لصأ ةيآلا ةلالدو .۷۲ / فسوي )١۲۳(

 يل بئاصلاو ةلدألا نم حيحصلا ىلع انل اعرش سيل انلبق نم عرش نأل ؛عيرشتلل
 ؛ةمحيرصلا ةقباطملا ةلالدلا ىف اذه .ةنّسلا نم هررقي ام انعرش يف درو ّنإو .لالدتسالا

 ىلاعت هلوق هنمو ؛ةلاحم ال رئاص رهف ؛ةينمضلا ةلالدلا ؛اهب لالدتسالاب ديرأ اذإ امأ

 لاد وهف يدحتلا ليبس ىلع ناك نإو اذهو [ ؛ ./ملنلا ] (ٌمْيِعَر كلب ْمُهْيَأ حُهَلَس»

 تنيو ةئسلا تءاحجو .مه هلعفب نذأ ام الإ مهادحتي ال هللا نأل «نامضلا زاوح ىلع

 .نامضلاو نهرلاو ؛ةداهشلا :ةثالث قئاثولا نأل ؛لاومألا يف قئاثولا ذأ نامّضلا نأ

<< 

 مقلع



 ملك ناما باتك

 . 1" '9ةلمجلا يف هيلع نوملسملا عمجأو نابح نبا

 ؛يبصلا نامض حصي الف «لاملا يف فرصت هنأل دْشولا :نماصلا طرف

 هيلع دریو ئاتلار ؛يِذْيَي يلا مسربملا اذكو 0*2هحييحص ف هيفسلاو ؛نونحماو

 حصي ال هنإف «هيلع مكاحلا رجح ملو ًاديشر هغولب دعب ردو بتاكملاو هركلا
 حصي ال حاسب ناركسلاو ءديشر ريغ وهو ثلاثلا نامض حصيو «نيلوألا نامض

 ٌناَمّضَو .قالطلا يف فنصملا هركذ دقو هتافرصت يف فالخلا هيف مرَحُمبَو هنامض

 هب بلاطيو «هباب يف مدقت امك هتحص حيحصلاو يأ ,هئاريثك سلقب ِهْيلَع ٍروُجْحَم

 نذإ رغب دع ُناَمَصَو رتا له أ نم سیلو هنامض حصي اذهو «رجحلا كف دعب

 عبتيو حصي :يناثلاو ؛هحاكنك ّحّصأْلا يف ٌلِطاَب «هريغ وأ ناك ًانوذأم يأ ويس

 ديس ُدّيَسلا هبذكو لام يفالتإب رق ول امك هديس ىلع ررض ال ذإ رسيأو قتع اذإ هب

 نقع اق هارت رف دبل قرم طول د لهو .حاكنلاك ههنا حصو

 يف نذالا قلطأ ن نإو يأ ءًالإَو ءكلذب هحيرصتل ُهْنِع ىَضَق هَرْيَغ وأ بسك ءا دلل

 اَمب قلعت راجعا يف ُهَل انوذأَم ناك نإ تأ .حصالاَ اقيرط هل نيب مو ناضل

 :ين ااو هحاكن يف امك ؛نذإلا دعب هبي اَمَو ءلام س ارو اجر يأ هدي يف

 :رظني .نِماَضَر ليك :يأ 4 ميِعَر هب اناره لاعت هلوق :يورحملا دمحأ ديبع وبأ لاق

 :نامضلا باتك:يدرواملل ريبكلا يواحلاو .8؟١ص ؟ج:ثيدحلاو نآرقلا ىف نيبيرغلا

 ا

 إ1: :عاَدَوا جَ ماع ,ةيطحلا يف لرب و يللا تمس :لاَم ؛هيلط َةَماَمُأ أ يبأ نع (١؟4)

 نم ةأرَملا يف الو رار مو النه نڪ يِذ كِل ىغا أذ لَو رع هللا
 [ اتِلاَرْنَأ ٌلضفأ لاذ ] لاق ؟اَطلا لَو للا َلوْسَر ا :َليقف [ اًهحْرَر نذإب لإ ا

 وبأ هاور .[ ٌمِراَغ ُمِيِعَرلاَو ؛يِضقُم ُنيَدلاَو ؛ةَدْوُدَرَم ةحنملاو ءار ةيراعلا ] :َلاَق مث

 يذمرلاو .( 55559 ثيدحلا ؛ةيراعلا نيمضت يف باب :عويبلا باتك :نيسلا يق دواد

 )1١578( ثيدحلا :ةاّدَوَم ةيراعلا يف ءاج ام باب :عويبلا باتك :حيحصلا عماجلا يف
 كي

 .ةلسحلاو

 . طقف 1١١( ةححسنلا نم «(دجيحص يف هيفسلاو) :ةرابع (#)
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 :عبارلاو «هدعب هبسكب قلعتي :ثلاثلاو ءءادألا نود مازتلالا يف نذأ هنأل ؛هتمذب قلعتي

 يف هل نوذأم ريغ ناك نإو يأ رر «لصاحلا حبرلا نم هدي يق اهو هب قلعتي

 هتمذب :ثلاثلاو .هتبقرب قلعتي :يناثلاو ءرهملاك نذإلا دعب يأ أ هبي اَمبَق ؛ةراجتلا

 ءاَيِلْوَأل يسلط ام ریا يف حاكنلا دانك ل نيسح ياقا یگ و ع ل هو

 . حاكنلا يف هب ليق امك ٍدِّيَسلا ةّمذب قلعتي هنأ اميِدَق ًالوق

 ريغكة صاح ددجتملاب قلعتي :ليقف «هبسكب قلعتي هنأ هل نوذأملا يف انلق اذإ :ٌعْرَ

 اذهو «لاملا سأربو امهب :حصألاو «لصاحلا حبرلا نم هدي يف امو هب :ليقو :نوذأملا

 يدي يف اع نامضلا قلعتي الف سلا ِهْيلَع ٌرِجُحَو ناك نإف ُنْيَد هيلع نكي مل اذإ

 . ِنييناَجْل ةياعر ْمِهِقرَقُح ْنَع َلَضَق اع قلعتي هنأ ةضورلا يف اهحصأ «هحوأف ااو

 ضرغلاو ءافيتسسالا يف سانلا توافتل هَل نوُمْضَمْلا ٍةَقرْعَم ُطاَرِ ريشا حّصألاَو

 هيلع لد امك بسللا ال نيعلاب هتفرعم دارملاو «نْيَدلا ردَق ةفرعم هبشأف هيف فلتخي
 «ةلماعملا ةفرعم ال نيعلا ةفرعم دارملا :لاقف «نيعلا بحاص هب حرصو ؛يدرواملا مالك

 '"يراحبلا حيحص يف روهشلا ةداتق يبأ ثيدحو ةيآلا رهاظل ءطرتشيال :يناثلاو

 ؟ال مأ هفرع له هلأسي مل ُمالَّسلاَو ٌةَالّصلا ِهْيَلَع هنأل وأ ءفرعي ال نم نمض هنإف

 .همومع ىلع ناكف

 طرشي :ينافلاو ءروكذملا ةّدانق يبأ ثيدحلا ُهاَضِرَو لو طرشي ال ُهْنَأَو

 لص: واقف وزا يأ ذإ 44 يلا دنع سول انك :لاف يطع ركألا نن ر ةَمْلَم نع (١؟)

 ! ال :ًارلاق [ ؟ انيس كرت له ] :لاَق ! ال : أرلاق [ ؟ نيد لع له ] :لاقف ؟اهِلَع
 لَه :َلاَق ؟ اَهْيَلَع لص هللا َلوُسَر ا : ًاولاَقَف ؛ىرخأ ٍةَراَنَحب ّيِأ مل ؟ .ِهْيَلَع ىَلَصَف

 مث .اَهِيَلَع لصف ! راد هل: :اولاق [ ؟اعْيش كر لهف ] :َلاَق ! ْمَعَن :ليق اني وع
 ِهْيلَع ف ] :لاق ل :اولاق [ ؟اكيش كرت لَه ] :لاق ؟اّيَلَع لص : اوقف للاب يأ

 اي هيلع لص :َةداَعق ربأ لاَ [ ْمُكِِحاَص ىلع اوُلص ] :لاَق ارا هَ :ًاولاق [ د

 ثيذحلا :ةلاوحلا باتك ؛حيحصلا يف يراحبلا هاور .هيَلَعىلصف نيد َيَلَعَو هللا َلوُسَر

 . 5589١



 ۸1۸ ناّمَلا ُباَتِك

 دا وبأ نمض دقو «هيف ةهحاوملا تربتعال طرتشا ول هنأل اظفل هلوبق نود هاضر
 .نهرلاك لاحلا يف هلوبق طرتشي :ثلاثلاو «هبحاص ةبيغ عم تيملا نيد

 امو «تيلا نيد ةداتق يبأ نامضل ءاعطق ُهْنَع نوُمضَملا ىضر طرشي الر
 لَو N ل

 فرعیل ey ا ا

 ام نامض حصي الف ؛دقعلا لاح يأ اعات ةنوك َنوُمْضَمْلا يف طرشي

 .ةداهشلاك هقبسي الف ّقَحْلاِب ةقيثو ٌناَمَّضلا أل «ضْرق وأ عیب دعب * ا

 ي
 ةي تها هلا |! ةحاحلا سمت دق هنأل «ُبِجَبَس اَم َناَمَض ُمِيِدَقلا َحّحّصَو

 مدع فاخيو «هكلع قوي الو «بيرغلا ةلماعم ىلإ وعدت ةجاحلا نأل ِكَرَّدلا ناَمّض

 نامضو ؛بجي مل ام نامض هنأل «حصي ال :يناثلاو «قاقحتسالا رهظ ول هب رفظلا

 مطقلا يناثلا قيرطلاو ءاقحتسم صقشلا ةح يار عملا عرج ارب

 نامض يف لحد ام نمضي امنإ هنأل ؛هلبق حصي الف يأ ؛نمشل | ضْق َدْعَب ءلوألاب

 هنأ :مامإلا ىعّداو كلذ طرتشي ال :ليقو ءضسبقلا لبق كلذ دحوي الو «عئابلا
 .نورصع يبأ نبا هححصو «بهذلا

 عملا جرح نإ َنَّمللا يرتشمْلل َنَمْضصَي نأ كّردلا ناَمَض يف يعي وهو
5 

 ةر يراشلا ءان ولادك وأ | ةجنصلا صقل اصقات وأ ؛ابيعَم وأ ؛اقحعلم 1

 الاح يأ ءامزأل ةنوكو «تصقن نإ اهصقن ٌنماض ٌنمضف اهيف عئابلا همهتاف اهب نزو

 آل هضبق لبق عيبملا نمثك رقتسم ريغ وأ علخلا ضوعك ارقتسم ناك ءاوسو ؛ًالآمو

 راي ل ل سلا ا
 يف هموزل مدعل ءال :ينانلاو هوب َنِحْلأَف مورللا ىلإ لبآ هنأل .ّمّصألا يف رايخل

 بجي مل ام نامض حصي الف :(۲) ةخسن يف (#)
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 عئاسلل ناك ناف امل وأ هدو يرتشمل رايخلا ناك اذإ فالخلا لحو «لاحلا

34 

 .بجي مل ام نامض رهف الإو دقعلاب لقتني كلملا نإ انلق اذإ :ةحصلا

 .طقف همام دعب حصي هنأو ؛هباب يف قبس دقو يأ هب ِنْهَرلاَك لْعَجْلا ُناَمَصَو

 هال لسع آلا موزللا لإ ريض ال تا نايل هدم قف و و قالا

 ؛هفرعي ال وهو نالف ىلع ام كل تنمض لاق اذإف يأ ديِدَجحْلا يف ًاموُلعَم ُهَنْوَكَو

 ةلاهجلا عم حصي ملف مزال دقعب يمدآل ةمذلا يف لام تابثإ هنأل ؛حصي ال هنإف

 كل تنمض :لاق اذإ امأ ؛ةرسيتم هتفرعم بابسأ نأل ؛هتحص :ميدقلاو «نمثلاك

 .هب ةطاحالا ىتأتت نأ فالخلا لحمف ًاعطق لطابف ؛نالف ىلع كل امم اعيش

 الو ىَّضّرلا ىَلَع ةفقرتم ةءاربلا نأل ٍديِولَجْلا يف ٌلِطاَب لوُهْجَمْلا َنَم ُءاَرْبإلاَو

 ؛مارتلا نامضلا نإف «نامضلا نم ىلوأ هنأل ؛ميدقلا يف زئاجو «ةلاهجلا عم *لقعت

 :يطيوبلا يف لاق ءاَهِتْعَحاَرم نم كل دب ال حّرشلا يف تامهم انهو «طاقسإ ءاربإلاو

 م نإف «نيبي ىتح أربي مل هيلع هل بجو ءيش لك نم الجر َللح الجر نأ ولو

 اهم كربلا ففي هتاف يأ قلا لبر ني الإ كانك لاذ نع ع قر

 رافتغا عم يناجلا ةمذ يف اهانتبأ انأل نوللاو ةفصلا ةلوهجم تناك نإو ؛نيلوقلا ىلع

 هتلاهجل ال :يناشلاو یارباإلاک حصا يف اهنامض حصو ءانه اذكف ةلاهجلا هذه

 .اهنولو اهفصو

 000 0 جا ام را رجم i AAT دل اق
 حص :حصألاف قرع ىلإ مهزد ْنِم دير ىَّلَع كَل ام تْنِمَص :َلاَقْوَلَو

 نيب ام ددم هنإف ءرادقملا ةلاهجلا ؛محصي ال :ينانلاو قياغلا رك ذب ررغلا ماشتنال

 رثكأ هيلع ناك وأ هيلع تناك نإ يأ ,ِةَرْسَعِل انماض وكي هنأ «ةرشعلاو مهردلا

 فرطلل ًالاخدإ مَلْعَأ هل او :ةعلستل ّحّصألا :ْتْلُق .مازتلالا يف نيفرطلل ًالاخدا اهنم

 .دقعت ال :لقعت ال لدب :(۳) ةحسن يف (#)
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 :ليقو ؛يتأيس امك رارقإلا نم هريظن يف هححص ام اذهو «مارتلالا ًادبم هنأل ؛لوألا

 E N تيارا ياو تاور رك

 ةلافك يف امك اهيلإ ةحاح سانلاب نأل ِنَدَبْلا ِةَلاَفَك ةحص ْبَهَدَمْلا :ٌلْصَف

 ةلافك :يعفاشلا لوقو ؛اهيلع سانلا عامجإو رابخألل اهانزجأ :رحبلا يق لاق ءلالا

 ديلا تحت لحدي مل ام نامض هنأل ءال :يناثلاو «سايقلا ةهج نم دارأ ؛ةفيعض ندبلا

 لَم ِْيَلَع ْنَم ندب لفك نإف «لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ؛هميلست ىلع ردقي الو
 لاما يأ فنك طو «لاكاب ال دلا ةلافكلا نأ هِرْدَقب ُمَلِعْلا طَرَتْشُي مل

 هيلع يلا موجنلل بتاكلا ندب حصي الف يأ ُةَناَمَض حمي امم هب بلاطلا

 فق حو صاّصِتك يبدل ةبوقع هيلع نم ندب اهَحِص بَذَمْلاو ءاهنامضك
 ةيلبم تابوقعلا نأل ءبهذملا هنأ :ينايورلا ىعداو ءال :يناثلاو ءنْيَدلاك يمدآل هنأل

 بم فالخلاو «يناثلاب عطقلا :ثلاثلاو «لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو یّردلا ا

 الإو «حصي مل ؛معن :انلق نإ «نيدلا نم هيلع ام ليفكلا مرغي له تام اذإ هنأ ىلع

 اهءانب نأل ؛ةقرسلاو انزلاو رمخلا دحك يأ :ىَّلاَعت هللا ٍدوُدُح يف اَهُعْنَمَو «تحص

 ةقيرط انه رهشألاو «نييمدآلا قوقح ىلع سايقلا ةحصلا هيجوتو ؛طاقسإلا ىلع

 :ةاينكلا ةناقأل ا يفقس قانا مو ركفو يص ندب حصتو «مطقلا

 ةبلاطم هلف امهيلو نذإب لفكت نإ مث 5 تافالتإلا يف امهتروص نييعت ىلع

 هنذإ ريسغب غلابلا لقاعلا ندي ةلافكلاكف ًالإو ةحاحلا دنع امهراضحإب يلولا

 امك لاحلا يف ضرغلا ليصحت رذعت نإو يتأيس امك هنذإب يأ ءبْياَعَو سوبْحَمَو

 هَتَروُص ىلع َدَهْشَيف ةَريطْخُيِل «هنفد لبق يأ «ٍتّيمَو ءلالا رسعملا نمضي نأ حصي
 . هبسن اوفرعي ملو كلذك اهولمحت اذإ هنيع ىلع ةداهشلل هراضحا ىلإ جاتحت دق هنأل

 .هندبب «لوفكملا نييعت طرتشي :ٌعْرَف

 ناكم يأ ءاَهناَكَمَف ءقلطأ نإو يأ ألإو َنِّيعَت ميلا َناَكَم َنْيَع نإ مَ

 .كلذب ضاق فرعلا نأل ؛ةلافكلا
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 ناّمصلا بان م51

 ملف كيلع هتددر دق :لاقو ؛هل هملس ولو كا

 نإو هم ترب دقف بلاغلا يف هنم عانتمالا هنكمي ال عضوم يف ناك نإف «لبقي
 ةهج ْنَع يِسْفَن ُتْمْلَس :َلوقَبَو هب ُلوُفْكَمْلا َرُصْحَي نيو ءالف ةزافم يف ناك

 يأ ءوروُصُح ُدَرَجُم يِفْكَي الو ءنْيَدلا ليصألا ءادأب نماضلا أري امك ِليِفَكْل

 ءيتهح نم دحأ الو هيلإ ُهْملَسُي مل هنأل «ليفكلا ةهج نع يسفن ُتْسْلَس لوقي ىتح
 نإو يأ لَو «هناكما مدعل ُهَناَكَم َلِهَج نإ ُةَراَصْحِإ َليِفَكْلا مرلي ْمَل باَغ نإ

 ةنوملاو «هناكمإل كُمَرْلْيَق هنم هنوعنمب موق ىلإ بهذي ملو نمآ قيرطلاو هناكم فرع

 ةدم يأ ,ْتَضَم ناف «نكملا هنأل بالو ۽ ِباَهُذ هدم ٌلَهْمَيَو «هيلع هراضحإ يف

 ْمْلَو ءرهظي اميف اهوحنو ةحارتسالل رثوت ال يلا ةماقإلا اذكو «بايإلاو باهذلا
 ٍرْصَمْلا ٍةفاَسَم ىلإ باع نإ :َليِقَو «هريصفتل نْيَدلا فوي مل نإ يأ سبح ةْريصْحُي
 ناك ول امك موزللا وهو حصألاو ةعطقنملا ةبيغلاب اه ًاقاحلإ ةراَضْحِإ ُهْمَرْلَي مَ

 .هراضحإب رمؤي ةفاسملا هذه ىلإ ًابئاغ نويدملا

 .اهدعب باغ ول ام مكح هراضحا يف مكحلاف ةلافكلا لاح ًابئاغ ناك ول عرف

 «ىرتلي مل هنأل ءلاَمْلاب ُلِيِفَكْلا ُبْلاَغُي ل َنِفُدَو تاَم اإ هنأ :حصألاو

 يف هركذ امك «نيدلاب بلاطي هنأ :راتحملاو «نهرلاك ةقيث 7 ر هنأل معن :يناثلاو

 هنأ يضتقي فنصملا قالطإ رهاظو «هب لوفكملا ةيدو «هنم نيرمألا لقأب ال ؛ةضورلا

 هريغ مالك رهاظو ءال مأ ًءافو لرفكملا َفْلَحُي نأ نيب فالخلا نايرح يف قرف ال

 تاف نإ َلاَمْلا ُمَرْغَي هنأ ِةَلاَفَكْلا يف طرش ْوَل ُهنأَو ءفلحي مل اذإ ام هصاصتخا

 اهيفاني ام طرش هنأل ءاسَلَطَب ءهوحنو مرغلا طرشب هندب تلفك هلوتك يأ ُميِلْسَتلا

 :لاق نإف ؛هلباقم ىلع ءانب حصي :يناثلاو «قالطإلا دنع مرغي ال هنأ ىلع ءانب اذهو

 «يدرواملا هلاق «مازتلالا لطبو ةلافكلا تحص لاملا يلعف تام نإف «هندب تلفك

 حصي :يناثلاو «هعم روضحلا همزلي ال هنأل هب ءلوُفْكَمْلا ىضر رغب ح حصت ال اًهنأَو



 AT ناّملا بانك

 قحلا توبث دعب ناك اذإ امي يوغبلاو يضاقلا هديقو ءزجعلا دنع مرغي هنأ ىلع ًءانب

 ًاعطق هاضر ريغ نم حصي الف هلبق امأو ءالاق

 حصألا ىلع هل لوفكملا تومي لطبت الو هل لوفكملا ىضر طزتشي ال عرق

 . يدرواملل هجو هيفو تلطب ليفكلا تام ولو ءامهيف

 دوقعلا نم هريغك ماريلاب رشي ظل ِةَلاَمَكْلاَو نامعا يفطر :لْصف

 كيد تنيّضك ءامهب دقعنم وهو سرحألا ةراشإو ءطخلل جرح (طْفَل) هلوقو

 صخشلا راضخاب وَ ءلاَمْلاب انأ وأ هندي تْلْفَكَت وأ :ةتدلقتوأ لمحو هيلع

 هلوقو «سايقلاب يقابلاو صنلاب اهضعب تربنل ٌليِمَح ْوَأ ميِعَز وأ ليِفك وأ «ٌنِماَض

 نيّدلاو نالف نع لح :لاق ولو «ةضورلا يف ىوقألا ىلع حيرصب سيل يلإ نالف نيد

 ل يسال ةركذ اسك فالق ىلع مي فال عيرصي سيف يدع هلع يا

 ًامازتلا سيلو يأ ءُدْعَو َوْهَف صخّشلا رضا وأ َلاَمْلا يوا :َلاَق ولو «رارقالا
 يف الو ةميرقلا نع المع اإ اذهو :بلطلا ف لاق هب رعت ال ةفصلا نأ

 ال امك ءطْرَشِب «لاملاو ندبلا ةلافك نعي اَمهَعيلْعَ ُروُجَي ال هنأ ٌحّصَألاَو ,ةحصلا

 بج م امو لوهجملا نامض ميدقلا ىلع زاج اذإ :جيرس نبا لاقو ءامهتيقوت حصي

 هل نوكي دق هنأل زوجي :يناثلاو لاما نامضك ِِةَلاَفَكْلا تيِقْوَت الو «قيلعتلا زاح

 اَهَرجَن ولو ىادالا هنم درصقملا نإف لاملا فالخب ةدملا هذه يف هميلست ف ضرغ

 ةجاحلل راج رهش دعب هراضحا تنمض هلرقك يأ ءارْهش راضخإلا َريِخَأت َطَرَسَو
 ًانامز ركذ اذإ امع رهشلا ركذب زرتحاو ؛مامإلا هيف فقوتو «ةلاكولا يف هلئمك

 ًاموُلْعَم ًالَجَأ ًالُجَوُم لاخلا ٌناَمَص حصي ُهَنَأَو «نالطبلا حصألا نإف ؛ًالويجب

 ةرابعو «حصألا ىلع لجألا تبثي لوألا ىلعف فالتحالل ءال :يناثلاو ةجاحلل

 نم ندبب ةلحؤم ةلافك لفكت نم لحديل فنصملا هفذحف لاح لاَمْلا :ِرَرَحُمْلا

 ليجعتلا مازتلاب عربت هنأل الاخ ٍلُّجَوُمْلا ا نام حصي ناو ةلاح ةلافك هريغب لفكت

 حصألا وهو :ينايورلا لاق «ةفلاحملل ءال :يناثلاو «نامضلا لصأك هب هعربت حصيف



ATF 
 نالا باك

 «ليجعتلا ليصألا مزتلا ول امك ءليجغتلا همر ُهنَأَو «يدنع
 لصأك همزلي :يناثلاو

 رهظت ناهجو هيف ؟اعبت وأ ادوصقم هقح يف لجألا تبثي له لوألا ىلعف ؛نامضلا

 ول امك الف ّالإو ؛هيلع لح اعبات هقح يف ُةانلعج نإف ؛ليصألا تام ول اميف امهتدئاف

 . حيحصلا ىلع نومضملا تام
2 f 27 97 a 

 .الاح لجؤملا نامضكوهف ؛رهش ىلإ الجؤم نيرهش ىلإ لحؤملا نمض ول :ٌّعّرف

 نأل ليصألاو راغ ٌمْيِعَرلا ] :4 هلرقل ماضل ٌةَبلاَطُم ٌقِحَبسُمْللَو : صف

 ينعي حص ل هن :حصألاَو «قثوتلا هب ضرغلاو ةمذ ىلإ ةمذ مض هانعم نامضلا

 طرشلاو نامضلا حصي :يناثلاو هاضتقم هتافانمل ؛ليصألا ٍةَءاَرَب طْرَشب «نامضلا

 .طقف نامضلا حصي :ثلاثلاو «"' "هدانسإ مكاحلا ححص ثيدح هيفو

 «سْْكَع لَو ؛هلصأ طوفسب طقسيف هعرف هنأل ُنِاّتلا ّىرَب َليصألا ًاربَأْوَلَو

 ِنِيّدلا ٌءاَدَأ ءاربإلا ىنعم فو «نهرلا كفك نيدلا اهب طقسي الف ةقيثو طاقسإ هنأل

 تام ولو :""'”لمشأ ناك ئرب هلوقب ربع ولف «هیلعو هب ةلاوحلاو هنع ئضايتعالاو

 يي هللا لوس ةاَنْعَضَوَو ُهانَطْنَحَو هاتفك السعف ؛ :ُلَجَر تام :لاق ؛هَذ رباح نع (15)

 ًاَحَف يلع والطلاب ايي هلل | لوس انذآ مث ؛َلذرْبح مام دنع واحلا عضون ْثِيَح

 لا هلم نرانو م اراق ابد مكيجاص ىلع لعل ] لَم طح ام

 :لوَقَي هت هللا | ٌلَوُسَر َلَعَجَف ٌلَعَجُف !يلَع اَمُه اهلا َلوُسَر اَي :ةّداتق وبا ىَعْدُي ٌلُحَر هل 1

 ّلَعَحَف .هّيَلَع ىَلَصَف يعن 0

 .كبذ ريحا ناك ىََح [ِاَراَدلا تعم ام ] :ُوَُي ةا ابأ قاذ | يي شال

 مكاحلا هاور . .[ هد هيلع تدرب نيح نآلا ] :َلاق ! هللا لول ا ايس :لاَق

 حيحص ثيدح اذه :لاقو 4490/5 4) ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف

 7 ج :دئاوزلا عمج يل يمئيهلا لاق .. صيخلتلا ف يهذلا هقفاوو .هاحرخي ملو دانسإلا

 هاورو ؛تلق .نسح هدانسإو رازبلاو دمحأ هاورو ءراصتخاب دواد وبأ هاور :۳۹ ص

 . ١٠۳۳ص ۳ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا

 حصي مل :لَمْعأ ناكل ئر هلوقب رب ْوَل :نقلملا نبا لوقو :بيطخلا ئيبرشلا دمحم لاق )١7(
<< 



 مى ناّمضلا باك

 اًذإَو ؛لحألاب قفتري يح هنأل يخآلا كود ؛لولحلا ببس دوحول يلع لح اَمُهُدَحَأ
 هذي َنِمَّض نإ ءادألاب هصيلختب ليصألا َةَبَلَطُم ُهَلَف َنِماصلا ٌقِحَتْسُمْلا بلاط
 ْمَرْفُي ل هنأل انلق بلطي نأ لق ُهبِلَطُي ال هنأ :حصألاو مرغ اذإ همرغي هنأ امك

 ءاهنهرو نهرلل انيع ريعملا راعتسا ول امك ؛معن :يناثلاو «بلط هيلع هجوتي ملو اعيش

 سيل نماضلاو ررض هيفو سوبحم نهرلا نأب لوألا قرفو ءاهكفب هتبلاطم كلاملل نإف

 هتبلاطم هل سيلف ًالحؤم ناك اذإ امأف ًالاح نيّدلا ناك اذإ فالخلا لو «هب ًاسوبحم

 .رهاظ وهو نيعملا بحاص هيلع بن ءاعطق

 هنأل ىاَدَألاَو ناَمَّصلا يف هنذإ دج نإ ؛ليصألا ىلع ٌعوُجّرلا نِماَضللَو

 ىقتنا نإَو ءاهفلعف باد فلعأ لاق ول ام هبشأف هنذإب ريغلا ةعفنم ىلإ هلام فرص

 يأ ءطقق ناَمّضلا يف ْنِذَأ ْنِإَو «عربتم هنأل ,ًالق ءءادألاو نامضلا يف يأ ءاّمِهيِف

 ءادألاو بوحولا ببس يف نذأ هنأل ,حّصأْلا يف ٌّعَجَر «ءادألا نع تكس نأب

 .ءادألا يف نذإلا ءافتنال ءال :يناثلاو «هيلع بترتم

 امهنم دحاو لك نأو ءافلأ بئاغ ىلعو ٍديز ىلع هل نأ ىعدا ول :ىئئَتسُم عر
 عجري هنأ ىلع صن ديز نم فلألا ذحأف ةنيب كلذب ماقأو رخآلا ىلع ام نمض

 بيذكت ديز نم دحو نكي مل اذإ اذه :روهمجلا لاق «فلألا فصنب بئاغلا ىلع

 يف َسْكَع لَو «هلاظ ريغ بلاطي الف همعرب مولظم هنأل ,عجري مل !ناك نإف «ةّيبلل

 وهو مازتلالا لصألا نأل «نذإلاب ىدأو نذإلا ريغب نمض اذإ ام وهو يأ حلا

 . هنذإب ليصألا نع َنْيَّدلا طقسأ هنأل «عحري :يناثلاو «هيف نوذأم ريغ

 يف هححص ام ىلع عجر هذه ةلاحلاو عوجرلا طرشب ءادألا يف نذأ ول :ٌّعْرَف

 .ةضورلا

0 

 ةيناثلا يف ءاربإلاف ءليصألا ئرب ءادألاب ليفكلا ئرب ول هنإف ؛سكع الو هلوق يف

 :بيطخلا يييبرشلل :جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحلا نغم :رظني .ىهتنإ .نوعتم

a؟ ۸ص ۲ . 



AY oنالا باتك  

 نوُسْمَح ُهْمَمِيِق بوشب ٍةَناِم نع حّلاَص ْوَأ احم ْنَع ًارّسْكُم ذأ ولو
 حاحصلاب عجري :يناشلاو «هلدب يذلا هنأل مرغ امب الإ مجري ال هن :حّصألاف

 .ةعاسم لاملا بر نم ىرج ناصقنلاو ةمذلا ةءارب لوصحل ةعملاو

 هنأل «فلألاب عحر ءاّصاقتو فلأب ضرعلا نّْيَدلا برل عاب ول :ُلَّوَألا :ناَعْرَف

 ةضورلا يف راتحملاف «كل تنمض ام اذه كتعب :لاق ول :يناثلا .فلأ هتمذ يف هل تبث

 الَو ناَمَص الب ِهِرْيَغ نيد ىدا ْنَمَو «هنمض ام عوحرلاو ؛عيبلا ةحص نيهجولا نم

 ًءافو ْعَجَر عوُجَرلا طْرَشِب نأ نإَو نْبِدَمْلا ئربو هعرتل عوُجُر الق نذإ
 سيل هنأل ؛,عجري ال :يناثلاو «فرعلل ءٌمّصألا يف اقَلَطُم نوا نإ اكو ءطرشلاب

 . ٌعوحرلا ءادألا ةرورض نم

 الف ينع لقي ملو نالف َنْيَد ذأ وأ حصألا يف عجر يبد ينع ذأ :لاق ول :ٌعْرَ

 رحبلا يف هركذ «حصألا يف عوحر

 هدوصقم هنأل ؛عوجرلا غنت ال ٍنْدلا سنج ٍرْبع ىلع ُهتحْلاَصُم نأ : ْحّصَألاَو

 ُعجْررَي اَمنإ مث «ةحلاصملا يف هل نذأ ام هنإف «عنمب يشر «لعف دقو هتمذ أربت نأ

 ؛نټارماو الُجَر ْوَأ «باصن هنأل ِنِيلُجَر ءادألاب ادهش اذإ ! يَدَوُمْلاَو ٌنِماَّصلا

 يف فاك هنأل ٌحَصألا يف ُهَعَم فلل ْلْجَر اَذَكَو ءنيلحرلاك امهب قحلا توبنا
 ناكف نيمو دهاشب يضقي ال يفنح ىلإ ناعفارتي دق امهنأل ءال :يناثلاو ءءادالا تابثإ

 ىدا نإ َعوُجُر الق ءلالا بر ركنأو يأ ذه ْمَل نإ ءريصقتلا نم ًايرض كلذ

 كرنب رصقم وهو ءءادألا مدع لصألا نأل ؛ليصألا يأ ُكَبدَكَو ليصألا ٍةَْيَع يف

 ءرمتسم قحلا نألو «عفتني مل ليصألا نأل ٌحّصألا يف ُهَقَدَص نإ اذكو ءداهشالا

 بذكر يأ هَل وما فدع نإ «هنذإب هذ ةلوعب هفازعال عجرب :يناثلاو

 طوقسلف :ىّلوألا امأ ِبَهْذَمْلا ىَلَع َعَجَر لييصألا ةَرتَحب ىذا وأ دع نومضملا
 هيلع َةَّجُح وكي ال ٌقِجَتْسُمْلا لوق نأ ل «بلطلا

 طايتحالا هيلعف ءرمألاب دبتسم ةييغلا ل هنألف :ةيناثلا يف امأو ءهأربأ نوكي نأ



 A۸3٦ ناّمملا باك

 داهشالا كرب ريصقتلاو ؛طايتحالاب ردحأ رهف ارضاح ليصألا ناك اذإو .قثوتلاو

 هيف بهذملاب هريبعتو .هتبيغ يف هادأ اذإ ام ىلع سايقلا هلباقم هجوو .هيلإ بوسنم

 يف يعفارلا ةرابعو حيحصلاب ةيناثلا يقو «حصألاب ىلوألا يف ةضورلا يف هريبعتل فلاخم

 ًارذع ميقي كلذ لعلف بهذلا هنأ ةيناثلا يف يلوتملا ةرابعو «بهذملا رهاظ هنأ ةيناثلا

 له ّنْيَذ هيلعو تام نم نع لعس هنأ :تلقن اهنمو يطانحلا ىواتف يف :ةَمِتاَخ

 هدري مث رمألا رحآ يف هللا هثري :باحأف ؟هتثرو رحآ وأ ةرحآلا يف نئادلا هب قلعتي

 ام ردقب الإ ةملظملا نع جرح هتثرو ضعب ىلإ ىدأ دق ناك نإو ءةمايقلا يف هيلإ
 نم تام نم رخآل نوكي انباحصأل هجو يفو :لاق كلذك «هب قلعتيف لطامو َففّرَس

 .نيثراولا



 يعل يار
 کرولا ملل ناس

 «جاّرِتمإلا ا ٠ ِءاَّرلا ناكْسِإَ نيشلا رسکب يه :ةكرشلا

 رص لاو ذاك فنك يار ا ءيّشلا يف ا ل ت ا ي يهو

يش نب شبعان رشط رج :ىلاعت هلوق هيي
 OTA ةيآلا 

 نإ ُهَبِحاَّص اَمُهُدَحَأ نح ْمَل ام نیک رشلا ثلا أنآ ل نو ل

 اا ميسا لاقو کا ودوار اوا ر امهم ره تح اح

 ا E اوُمَلْعاَوظ 4١. / لافنألا 0۲۸)

 انِدْبَع ىَلَع انلَرنَأ ا ر إيّسلا ن ناو ںیکاّسملاو ىَماَْيْاَو ىف

 هی ی لح ل او ناقتحل ىلا موي ناقرفلا موي

 مكاحلاو .(۳۳۸۳) ثيدحلا ةكرشلا يف باب :عويبلا باتك :نئسلا ف دواد وبأ هاور (١؟9)

 حيحص ثيدح اذه :لاقو «(۱۹۳/۲۳۲۲) ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف

 :ةكرشلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .يبهذلا هقفاوو 0

 نب ىي نايح يبأ ىلع ثيدحلا رادمو )١١١١۳(. ثيدحلا :ةكرشلا يف ةنامألا ب

 نكل ؛«تاقثلا دحأ :يعليزلا لاق : ٤4۷ص ۲ ج ؛ةيارلا بصن يف ؛تايح نب ديعس

 نايح يبأ نع هيوريو ءهنبا ريغ هنع يوري نم فرعي الو «لاح هل فرعي ال هوبأ

 نب ديس :رجح نيا لاق :(۲۳۹۲) ةمجرلا :بيذهتلا بيذهت يي .تاقربزلا نب مامه

 «يضاقلا حيرشو ديوس نب ثراحلاو «ةريره يبأو «يلع نع ىور ييي ناّيَح

 نبا فقي ملو هَدَمُي نوک :يلجعلا لاتو (تاقِثلا) يف نابح نبا هركذ .هنبا هنع یورو

 ىهتنإ .لوهجم هنأ معرف يلجعلا قيثوت ىلع ناطقلا

 املا لاق امك ٌحيحص ثيدحلاف ؛ةَمث هنأ رهو لاح هل فرُع اذه ىلعو :تلق

 مال



 م ةكرشلا باك

 ,ِةَفِرَخُمْلا راسو َنِلامَحْلا ةک رشک ناَدْبألا ة ةكرش ةعبرأ يأ ي ارنا يه

 يأ اَِنالَيخا وأ ا ةَعّصلا قاتلا عَ عم اتوافتُم وأ او امس امي رگ

 . مَع نم ءارلا رسكي يأ ضرعي ام امهيلعو ؛طايخو راجنک

 «لاملاب وأ ندبلاب ناك ءاوس يأ ءاًمُهّينسَك اَمُهَنَْب نوُكَيِل ٍةَضَواَفُمْلا ٌةَكرِشَو
 سلا هت(

 . لام طلح ريغ نم «مرُغ ْنِم ضرع اَم اَمهْيَلَعَو

 اذإف ءاَمُهَل لُجوُمب اَمُهْنِم لك عايل ناَهيجَولا كرش نآب ٍهوُجْوْلا ٌدَكريِشَو

 افر للاي قطا ٌعاَرنألا ههو ٠ ءاَمُهَيَي ناَمئألا نع ٌلِضاَفْلا ناگ ءاَعاَب
 يلع ا لاک يع ت لق لام ٍرْيَغ يف ٌةكرِش اَمنالَف ثلاشلا امو رفا نب

 هيلع صن «زاج نانعلا ةكرش ادارأو «ةضراغملا ظفل المعتسا ولو «باطتحالا

 . ًاعيمج هيف اعرش اذإ ثيدحلا يف اضوافت مهطوق نم ةضوافم تيمسو

 نم وأ ةبادلا نانع نم عامجإلاب ةحيحص «نيعلا رسكب يأ «نانعلا ُةَكرشَو

 لك نم يأ ءيفّرَصْملا يف نذإلاىَلَع ُلدَي ظفَل هيف طَرَتشُبَو ءرهظ اذإ ءيشلا نع
 فرصتلا نيكيرشلا دحأل زوجي ال كرتشملا لالا نأل «هسفن بيصن يف رحآلل دحاو

 انْكَرَْشاىَلَع رصف ولف هيلع لدت ةغيصب الإ نذإلا فرعيالو ؛هبحاص نذإب الإ هيف
 مزلي الو ؛لاملا يف ةكرشلا لوصح نع ًارابخإ هنرك لامتحال حصألا يف فكي ْمْل
 يأ ءاًمهيفو ءافرع ٍدوُصقملا مهفل يفكي :يناثلاو «نيثرارلا ليلدب فرصتلا ز اوج هنم

 هنس دحاو لكك نأل ينأيس ام ىلع يأ ءلكوتلاو ليكوتلا ُةّيِلَهَأ ءنيكيرشلا يف

 طلح اهمازلتسال رظن هيلع روجحما لام يف ةكرشلا دقع زاوج يفو ليكو و لكوم
 رحآلا نرد فرصتملا امهدحأ ناك ولو ءاصقن رثؤي لب ةحلصم الب دقعلا لبق هلام
 نوكي نأ حصيىتح لكوتلا ةياهأ هل نوذأملا يقو ليكوتلا ةيلهأ نذإلا يف طرتشيف

 رسكب يأ «مّوَقَمْلا نود ءعامجإلاب يلم لك يف حصتو «يناثلا نودىمعأ لوألا
 ينو ضارفلاك بورما دقنلاب صعخت :ليقر ءاهيف طلخلا ققحتي ال ذإ واولا
 . هجو ربتلا يف هزاوج



ATAةكرشلا بات  

 . ُهُحاَوَر رمتسا اذإ شوشغملا يف ةكرشلا زاوج ةضورلا يف حّصألا :عرف

 . ةميقلاو تافصلا يف يواستلا يلثملا يف طرتشي :ٌعرف

 ت
 دحأ فلتو طلح لصحي مل اذإ هنأل ءنار ال ثْيَحِب نْيَلاَمْلا طلخ ُطَرَتْسُيَو م عر م
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 الو يقابلا يف ةكرشلا تابثإ ٌرَدَعَتو :طقف هبحاص ىلع فلت فرصتلا لبق نيلاملا

 جاَحصك ٍةَفِص وأ «ريناندو مهاردك يأ سنج ِفالخا عم طْلخْلا يكي

 ياا صو
 .زييمتلا ناكمال ل و

 كارشا ال ذإ عنملا :حصألاف ؛رخأت نإف دقعلا ىلع طلخلا مدقتي نأ يغبنب عرف

 .دّقعلا لاح

 ءاَمِهِرْيَغَو ءاَرِشَو ثْرِإب اكرتشمُم اَكَلَم نا ءاَدَقَعَو ِنْيَلاَم اجرح اذإ اذه

 ىلع لصاح طلخلاب دوصقملا نأل ةكرشلا تمت هيف ةَراَجتلا يف رخآلل ّلُك نوو
 ِهِضْرَع ضب ٍدِجاَو لَك عيب ذأ ضوُرُعلا يف ةكرشلا يف ةَليِحْلاَو ءلمكأ هحو
 ُنَذأَيَو ءافلتحا وأ ناضرعلا سناجت ءاوسو فصنب فصنك يأ رخآلا ٍضْرَع ِضْعَب

 لاق «عيبلا يف طش امم هريغو امهضباقت دعب يأ مفّرَصُتلا يف «هل نذأي مث يأ هل

 «عيبلا دسف اهاطرش نإف «ةكرشلا عيابتلا يف اطزشي مل اذإ اذه :هريغو يدرواملا

 ىلع ةدقاعملا دنع ضرعلا ةميقب اَمُهُّمْلِع طرشي الو «هيلإ ةجاح ال نك هلوقو

 .ةضورلا يل حيحصلا

 ةبسن ىلع توافتلا عم ةكرشلا تبثت لب يأ ِنيلاَمْلا رذق يوا طرشي لَو

 «نيلاملا ردقب يأ ءًمِهرذقب ملل طرت ل ُهنأ :حّصألاَو هيف روذح ال هنأل نيلاملا

 هتفرعم نكمأ اذإ يأ ءِدَقَعْلا دنع ءةفصانم وأ ةنلاثم امهنيب لاملا نأ فرعي نأب يأ

 آلإو طرشي :يناشلاو ءايضارت دقو امهودعي ال قحلا نأل يعفارلا هديق امك دعب نم

 اًمُهْنِم لك ُطّلَسَتَيَو هيف هل َنِذَأ امو هيف َنِذَأ امم دحاو لك لهج ىلإ كلذ يدؤي

 لَو للا دق ريع الو يسن عيب الق ءليكولا فرصتك هِرَرَض الب فّرصَتلا ىلع



 .AY ةكرشلا باك

 هيرو ًاعربتم هيف لمعي نم ىلإ ُُعْفَد وهو يأ ُعِصنْيَألَوِهبُوفاَسُي الر شجاف نقب
 .زاج دج و نإف ءّلكلا يف ديق اذه «نذإ رغب لامل

 .ًاضيأ نبغلاب يرتشي ال عر

 نم نآلزعنيو :ةلاكولاك اش ىم ؛ةكرشلا دقع خسف يأ ُةْحْسَف ٌّلُكِلَو
5 

 :اَمُهُدَححَأ لا نو «لاز دق دقعلا نأل ءامهنم لک خسفب يأ لَمِهِحْسَفِب فّرَصتَلا

 مل اذإ طقف بطاحملا لب يأ ءُلِزاَعْلا لزعنَي ْمَل ءيبييصت يف فرصت ال وأ كلَ

 اًمِهِدَحَأ تْوَمِب ْحِسَفْنَتَو ءلوزعملا بيصن يف فرصتيف هلزع يضتقي ام دجوي
 .ومّسلا ءوُرَطِب اذكو ةلاكولاك هَئاَمْغَِو هنونجبرو

 ءاوس يأ ءاتوافت وأ لَمَعْلا يف اًيَواَست نامل رذق ىَلَع ْناَرْسْحْلاَو ْحْبْرلاَو

 فلاغ هنأل ُدَقَعْلا دّمف ةفالخ اًطرَش نإف ةكرشلا ةيضقب ًالّمَع ال مأ هاطرش

 امك رحآلا لام يف يأ ِلاَم يف ِهِلَمَع ٍةَرْجَأب رخآلا ىَلَع ّلُك مجري ءاهعرضول
 ؛ِنْيَلاَمْلا رذق ىَلَع ُحْبَرلاَو «نذألا دوجول «تافّرّصتلا ُدُفْنَتَو ءدسف اذإ ضارقلا يف

 . امهنم دافتسم هنأل

 ؛عدوملاك فَلَتلاَو ناَرْسْحْلاَو درا يف لوق ليقف قاما هي كبرشلا ُدَيَو

 فَلا يف قدي م .ببتسلاب ةن بلوط ٍرِهاَظ بسب «فلتلا ينعي ُهاَعْدا نإ

 َلاَق ْوَلَو ءرهاظلا فالخب هيلع ةنّبلا ةماقإ رسعل هلوق لبقي هنإف يفخلا فالخب يأ ءب
 ْبِحاَص َقَدص ؛سكعلاب وأ كرش :ٌرخآلا َلاَقَو يل وه :ُلاَمْلا هدي يف ْنَم

 ءاَهُمَدَع لصألا نأل ُنِكُمْلا َقّدَص ؛يل َراَصَو انسا :َلاَق ولو اهب المع ديلا

 ءيِرَتْشُملا َقّدَص ُرْخآلا ُهَبَذَكَو :ييسفنل وأ ةكرشلل ُةتْيَرَعْسا :َلاَقَو یرتشا ولر

 دنع ٌعَقي :لوألاو هاون وأ ةكر شلل ءارشلاب حرص هنأ ىعدا ءاوسو هدصقب ٌمَلْعَأ هنأل

 . حبرلا روهظ دنع :يناثلاو «نارسخلا روهظ
 نوكي نأىلع اقفتاف ٌنوُيُد كيرشللو ةكرشلا تحسفنا اذإ :باّبَلا هب محن عر يب رل

 .نيدب نيد عيب هنأل :ءاصقتسالا يف لاق «حصي مل ةصح ءامرغلا ضعب ىلع امهنم لكل



 لِيكَولا ةّماقإ :عّرشلا يف يهو ؛ضيوفتلا :اهرسكو واولا حتفب يه :ةلاك ولا

 ةحيحصلا ةنّسلاو ةمألا عامجإ اهيف لصألار هيف نوذأملا ٍلَمَعْلا يِف لكما ٌماَقَم

 اضيأ اهل لدي ام ميركلا نآرقلا ينو «('”'وريغو "يقرا ورع ةصقك ةريهشلا

 هب يرل اراد يي هللا لرُسَر ُهاطْعَأ :َلاق ّيِقِراَبلا ٍدْعَجْلا يبأ نب ةَوْرُع ةصق (10)

 ٍةَكَربلاب هَل اَعَدَف ؛ رانیدو ٍةاَشِب مانو «راتیردب اًمُهاَدْحِإ عابر ؛نْيئاَش ىريشاَف ؛ يحض

 . )٠١( مقرلا عيبلا يف مدقت . .(هِيف حبر بارت ىَرتشا ول َناَكَ دعب يِف

 تو لوسرلا ٌليكو تو ةنيدملا ىلإ جرح نيح رباجو مازح نب ميكح ةصق اهنم ؛هريغو (11)
 .عقارل

 : هيض هل يرضي رايب عم تعب لا كر أن لوح ی مکس دع @
 7 ىلإ رايب ًءاَحَو رانیرلب ةا ىرتشاف محرق ءِنْيَر ب اًهَعاَبَو رانیرلب اًَهاربْساَف

 :ندسلا يف دواد وبأ هاور .(ِتَراَجَت يف ُهَل كرا نأ ُهَ عر هب قدم ل يللا

 .حيحص هدانسإو )۳۳۸٣( ثیدحلا :عويبلا باتك

 دبر ينإ :سلقَو عي يبللا ُتينَأف بح ىلإ جوُرخْلا تذرَأ :لاق رباح نع @

 نإ ءاقسو َرَضَع ٌةَسْنُح هم دع ينيكو تأ اذإ ] :َلاَقف ريح ىلإ جوُرحْا

 :ةيضقألا باتك :نئسلا ف دواد وبأ هاور .[ هئركرل ىلع كدب عض يآ كنم یا

 دواد وبأ هاور :ةفحتلا يف نقلملا نبا لاق )٦۳۲"(. ثيدحلا :ةلاكولا ن باب

 .هفعضي ملو قاحسإ نبا ةنعنعب
 ل

 َوُهَو اهب ىنبَو .لالح وهو ةنوُميَم و هللا ُلوُسَر َجَوَرَت) :لاق عفار يبأ نع ©
 | باشك :عماحجلا يف يذمرلا هاور .(اًمُهنْيَب اًمْيف لوُسُرلا انأ تنكو .لالَح

 .نسح ثيدح :لاقو )۸٤١(« ثيدحلا :مرحنا جيوزت ةيهارك يف ءاح ام باب

<< 
AT? 



 م ةَلاَكَوْلا باك

 ةيودنم يهو" "ةيآلا 4( ...ٍةئْيدَمْلا ىَلِإ هِذَه ْمُكِقرَرب ْمُكَدَحَأ أعناق :ىلاعت هلوقك

 .اضيأ

 ٌليكؤت حص الف قيال ْوَأ كليب هيف لكَ ام ِهتَرْساَبُم ٌةَحِص ٍلُكَوُمْلا طر

 ل اذإف «هريشب هفرصت نم ىوقأ ناسنإلاب صاخلا فرصا نأل بنو اوي
 ززحاو «مئاتلا اذكو نونجملاك هيلع ىمغملاو لأ فعضألا ىلعف ىوقألا ىلع ردقي

 سيل هنأل ؛يتأيس امك قالطالا دنع لكوي ال هنإف ؛ليكوتلا نع ةيالولاو كْليْلاب
 طباضلا ىلع دريو ء«طقف نذإلاب فرصتي امنإ هنأل نوذأملا دبعلا نعو «يلو الو كلاعب

 حصي الف ذئنيحو «يتأيس امك لكوملا نع ر لك ت اا «ليكرل وكلا

 حتفب وه (هيِف هيف لُكَوِ) هلوقو «ةيالو وأ كلم فرصتلل ًاكلام لكوملا نوك طارتش

 دارملاو “'" هرشابت ال اهنألف ةأرملا اَمأ «حاکنلا يف مرخُمْلاو ةأرَمْلا الو «واولا

 امأو .حصي هنإف ةلاكولا ةغيصب يلولل تنذأ اذإ امأف ءاهجيوزت يف ًايبنجأ لكو ت ال اهنأ

 هنع دقعيل لكو اذإ ام ىلع لومحم اذهو ؛'" بلسم حيحص يف هنع يهنللف ُمِْحُمْلا

 0 5 7 23 : 8 م" كلوا 3 معن ر

 يبأ تسب ةبيبح ّمُأ جيوزت يف يرمضلا َةِّيمُأ نب ورع خي هللا لرسر َلُكَرَو ©

 ١١١(: 5) ثيدحلا :ةلاكولا باتك :رينملا ردبلا ةصالح يف نقلملا نبا لاق .نايفس

 نبا صيخلت نم ليصفتلا رظني .هتايفالح يف كلذك يقهيبلا هركذ :4 خص ؟ ج

 . بابلا نم (۲) صنلا :37ص ۲ ج :ةلاكولا باتک :رجح

 انشأ اولاق مهبل مك مهم باق لاق مه ارعا مهاب كلذك رف .15 / فهكلا 015

 ةنيدَمْلا ىلإ لَه مكروب ْمكَدَحَأ اوثعبا مشب امب معا مک ر اولاق موي ضع ْوَأ امو

 .«ادحأ مب ريم الر نطو ی قرب گیا اعط یکزآ اهي را

 جور الو ؛ةأرملا ةآرَملا جور ال ] :َلاَك و هللا َلوُسَر نأ :لاق هند ةريره يبأ نع (۱۳۲)

 :نتسلا يف يطفرادلا هاور .ةَياَرلا يه اَهَسْفَن جوت يتلا :لوقن انكو [ اسف ةَأرَمْل
 .حيحصلا طرش ىلع حيحص داتسإب 9107-778 ص 7ج:هنم (؟7)ثيدحلا:حاكنلا باتك

 هاور .[ بحي الو كني الو ُمرْحْمْلا كني ال ] :َلاَق دلي بلا نأ ؛هض نامثع نع (174)

 ثيدحلا :هتبطخ ةهاركو مرحلا حاکن میرحت باب :حاکنلا باتک :حيحصلا ي ملسم

(16۰4/4۱). 



Affٍةلاَكَوْلا بانك  

 لالح هلكو ول اذكو «حص قلطأ وأ َلَح اذإ هدقعيل هلكو نإف «مارحالا لاح يف

 .ضحم ٌريِفَس هنأل حصألا ىلع جيورتلاب الالح لكو يل

 مل 0 1 ع هك عزا ع4( ےل

 «لفطلا قَح يف «ميقلاو يصولاو دجلاو بألا وهو يأ يلوا ليكؤت حصو

 ىَمْعَأْلا ليكوت هانركذ امع يأ ءىَنشَتْسُيَو ؛لفطلاك هيفسلاو تونحملاو هيلع هتيالول
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 ىلع ضبقلا يف اذك و ةرورضلل هترشابمىلع ردقي مل نإو «حصيف ءاَرشلاَو عّيَبلا يف

 ءاثالث هلبق قلاط تنأف كتقلط اذإ :لاقف «ثالثلا قبسب قالطلا قلع ول اذكو حصألا

 «ةراحالاك ةيؤرلاىلع ةفقوتملا دوقعلا رئاس ينو هيف لك وي هنإف قيلطتلا عانتماب انلقو

 لئاسم ًاسكع وأ ادرط ةروكذلا ةدعاقلا نم ىنثتسيو ءاضيأ اهيف هليكو ت حصي

 .ليوطتلا ةيشح اهتكرت حرشلا نم اهعحارف

 ىننتسيو «لكوملا يف امك «هيسفتإ فرصا ِهِتَرَشاَبُم ةُحِص ليكولا ُطْرَسَو
 بلسل ءنونجَمَو يبّص آل ؛هزوجي ال هنإف لفطلا لام عيب يف ًاقساف يلولا ليكوت

 ,حاكنلا يف ُمرْحُمْلاَوٌةَرَمْلا اذكر مئانلا اذكو نونحماك هيلع ىمغملاو ؛امهترابع

 فلس اميف كلذك وه امك ميلا مضب مرحماو ءًلوبقو ًاباجيإ هيف امهترابع بلسل

 هيطاعت حصي ال ناك نإو «لوبقلا يف ًاليكو نوكي نأ حصي اهحتفب ُمَرْحَمْلاو ءاضيأ

 َلْوَق ُداَمِيْغا حيجصلا نيكل « هتيلهأ يف كشلل ةأرملاب هقاحلإ يغبني ىثتخلاو «هسفنل
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 لثم يف فلسلا حماستل ِةيِدَه لاصيإو راد لوخُد يف نذإلا يف «ةقث يأ ءيبَص

 يل ححصو ؛فلس امل عنملا :يناثلاو « يدهملاو نذإلا ةهج نم ليكوت وهو «كلذ

 . ًاعطق دمدعيف ًالإو ةنيرق نكي ل اذإ فالخلا لحمو ؛لوألاب عطقلا ةضورلا لصأ

 . كلذ يف يبصلاك قسافلاو رفاكلا :ٌعّرف

 عئابلا لاكف «هيفوتسيل ًايبص ثعبو ًاماعطىزشا اذإ :هيواتف يف لافقلا لاق :ٌْرَف

 اذإ ٍمَلّسلا باب يف اذكو «هلثم لقع لقعي يبصلا ناك نإ «هيف فرصتلا هل لح ؛هيلع

 . ةا باب يف اذكو :لاق ؛ًايبص ثعب

 .هباب يف فلس امك حصألا ىلع ةاكزلا عفد يف يبصلا ليكوت زوجي :ٌعْرَف



 Art ةلاكولا باك

 هيف ديسلا ىلع ررض ال هنأل «حاكإ لوق يف ٍدْبَع ليكؤت ةُحِص :حصألاو
 حص نذأ نإف ؛نذأي مل اذإ فالخلا لممو «هسفنب هيف لقتسي ال هنأل ءال :يناثلاو

 :نذإلا عم فالخلا ىكح نأ دعب انه لاقو «حاكنلا يف ةضورلا يف هركذ اذك .ًاعطق

 هريش تدنبف هسفن تدب جوزي مل اذإ هنأل ءِباَجْيإلا يف ُهْعنَمَو ءاقلطم زاوجلا راتحملا

 اميف ةنم ةحصلاب ىلؤأ ضعبملاو ؛ةلمجلا يف هترابع ةحصل «ةحصلا :يناثلاو یوا

 .رهظي اميف هيف هليكوت حصي

 قآلطو ُهكِلْمَبس ٍدْنَع عب َلُكَو ولف لكرملا ُهَكِلَْي نأ هيف لكما ُطْرَسَو
 سن ألا يأ اشم ا
 دوصقملا هنإف ءفرصتلا دنع كلملا لوصح يفكيو «حصي :يناثلاو «هيف هريغ ةبانتسا

 نم هكلميس ام عيب يف لماعلل كلاملا نذإ حصي هنإف ؛ضاَرَقلا ىنثتسيو «ليكو تلا دنع

 يرتشت نأو اذك عيب يف كتلكو :لاق ولو ؛كلذب الإ دقعلا لاصم منت ال ذإ «ضورعلا
 .بلطملا بحاص هركذ امك ءارشلاب ليكو تلا ةحص نيلرقلا رهشأف اذك هنمثب

 نأل قداح يف حص الف ؛ةبانإو ضيوفت ليكرتل نأل بال الباف نوُكَي نأ ه2

 امل زجعلا دنع يأ ٌجَحْلا الإ هسفن باعتإب هرابتخاو صحخشلا ءالتبا اهنم دوصقملا

 «حصألا يف رجأتسملا نع ناعقيو فاوطلا اتعكر هيف جردنيو .هعضوم يف هانركذ

 يف يتأيو «ةاكرلا يف يف مدقت امل ,ِةَيِحْضأ َحْبَدَو اكر ةَقِرْعتَو ؛ «جحلاب ةقحلم ةرمعلاو

 ةاكزلاب قحليو «هعضوم يف فلس امك فالخ تيملا نع يلولا موص يتو .ةيحضألا
 ءوضولا باب يف فلس دقو «هرحنو يدهلا ةيحضألا حبذبو «تاقدصلاو تارافكلا

 هنعو «زئاج ةساجنلا ةلازإ يف ليكوتلاو .هيف ةبانتسالا مميتلا باب يقو ؛هيف ةناعتسالا

 ةّينلا اهيف طرتشي ال كلذلو .كورلا باب نم هنأل «(ةَداَبع) هلوقب فنصملا زرتحا

 ًاقاحلإ اهيقاب يأ ناَمْيَألا ِرِئاَسَو ؛ناَعِلَو ؛ءآلْيإَو ؛ةداهَش يف الو «حصألا ىلع

 تادابعلاب

 .ليكو تب تسيل ةداهشلا ىلع ةداهشلا عرف



Aroٍةَلاَكَوْلا بانك  

 :يناقلاو .هيلع ةناعإ كلذ يفو ؛ز رورو كنم هنأل حمألا يف راهظلا يف الر

 هيف بلغ لوألاو «نيميلا ةبئاش ىلع قالطلا ةبئاش هيف بلغملا نأ ىلع ءانب حصي

 . هما رهظك هيلع تنأ :لوقي يلكوم ؛يناثلا ىلع لوقيف .نيميلا ةبئاش

 .قتعلاو ؛قالطلا قيلعتو ؛روذنلا ناميألا ىنعم يف عرف

 امأو صنلابف حاكنلا امأ ءحاكنَو ؛نْهَرَو ؛ِمَلَسَو ةَِهَو عيب يفرط يف ٌحِصَيَو
 قلعملا اّمأ ا يفف دقعلا يف زاح اذإ هنأل ازجنم يأ «قالطَو ؛سايقلابف يقابلا

 امأ «ةيحارتلا يأ خوُسُفْلاَو «هوځو نامضلاك يأ ءِدوُقُعْلا راسو ؛حصألا ىلع الف

 5 ناَرَجْلاَو ؛ىَوْعّدلاَو ؛اهصاَبْقَ نوُيدلا ضو ءريصقنلل الف روفلاىلع يلا

 ضوعلا ضبق ضبقلا يف ليكو تلا زاوج نم ىنثتسيو «ةجاحلا مومعلو فلس ام ىلع

 ؛تاَحاَبُمْلا كلمت يف اذكرو ءدقعلا دسف هتبيغب نأل ؛لكرملا ةبيغ يف فرصلا يف

 هبشأف كلملا بايسأ دحأ هنأل رّهْظألا يف + باطحإلاَو ؛داَيَطْصالاَو ؛ءاّيحإلاك

 كلا ذإ مادتغالاك ءال :يناثلاو «هل ليكو لا هدصق اذإ لكوملل كلملا لصحيف ءارشلا

 يف ءزاوجلا :ةضورلا يف حصألاف يفي وأ بطتحيل هرجأتسا ولو «ةزايح اي

 هبشأف رابخإ هنأل ٌمّصأْلا يف ءاذكب نالفل نع ّرِقَتِل كتلكو :لوقي نأب يأ ِراَرقإلا

 لبق ءيش همزلي ال 0 ءءارشلاك قحلاب مزلي لوق هنأل ,حصي :يناثلاو «ةداهشلا

 ىلع ليكوتلا سفنب رقم لعجي لوألا ىلعو «ةضورلا يف حيحصلا ىلع ليكو لا رارقإ

 يواحلا يف مزجو .ًاضيأ هدئاوز نم ةضورلا يف هركذ ام ىلع نورثكألا هححص ام
 .هفالخب ريغصلا

 لب قوقحلا رئاسك يضذَق حو ؛صاصَقَك يمذآ ٍةَبوُقُغ ءافيتسا يف حصو
 «هعضرم يف هركذ امك حصألا ىلع TT E يف كلذ نيعتي

 آل :َلِِقَو ىردلا ىلع ةّبم اهنأل ؛اهتابثإ يف ليكوتلا زوجي الف ىلاعت هللا قوقح امأ

 هلوقو «ىتنأ هبو :ينايورلا لاق ةبيغلا يف وفعلا لامتحال ءِلُكَوُمْلا ٍةَرصَحب الإ ُروُجَي
 مكاحلا نيكمت يف فالحلا لمحو :نيعملا بحاص لاق لوق يفر ُةْباَرَص َلْيَِو)



 A۳1 ةَلاَكَوْلا باتك

 . ًاعطق حيحصف ليكو لا ءافيتسا امأ «ءافيتسالا نم ليكولا
 عنتمي ؛معن هِدّيسلاو مامإلا نم ىلاعت هللا دودح ءافيتسا يف ليكوتلا زوجي :ٌعْرف

 .انز هنأ فوذقملا ىلع فذاقلا ىوعد يف الإ هتابثإ يف ليكوتلا

 طوي الو ءررغلا مظعي المل ءووُجْوْلا ضغَب نم اموُلْعَم هيف ُلْكَُمْلا نكي
 َكَتلكَو :لاق ْوَلَق ءاهيف حموُسُف اقفرو ًاليهست تعرش اهنأل يجو لک نب ُهُمْلِع

 هنأل ص ْمَل ءيش لَك كيل توفوا يروم لک يف ذأ ءربَكو ٍليِلَق لَك يف
 . هلامتحا ىلإ ةرورض ال ٌميظع ٌرَرغ

 «حصي مل ءاش ام ءارش يف هلكو ول هنأ :يسدقملا رصن خيشلا بيذهت يف عرف

 .هترثكل هنع زجعي دق هنأل

 ؛ٌليلق ُهررغو روصحم كلذ نأل حص يئاقرأ ٍقتِعَو يلاَوْمَأ عيب يف :َلاَق نِإَو

 ًاليلقت امهريغو يدنهو يكزك يأ هِن ايب بجو ٍدْبَع ءاَرش يف ُهَلُكَو نِإَ

 ام الو ٍمْلَّسلا يف يلا فاصوألا ءاصقتسا طرتشي الو ةفلتخ ضارغألا نإف «ررغلل

 ُنَمْثلا فلتخي يلا تافصلا ركذ يضاقلا ربتعا نكل «مامإلا هلاق ًاقافتا اهنم برقي

 افالتحا دحاولا عونلا تحت ةلخادلا فانصألا تفلتحا اذإ :ييوحلا لاقو ءاهفالتخاب

 بحاص هركذ :تلق هل اوضرعتي ملو :مامإلا لاق هزيمت فاصوأ ركذ طرتشا ارهاظ

 يف يناجرحلا هركذو «هبشألا هنإ :لاقو ءفصولاب فنصلا نع ربع هنكل ؛هيف يتلا
 . ًاضيأ هريرحت

 .سنجلا الو عونلا طرتشي الف ؛ةراجتلا دصقلا ناك ول :ٌعْرف

 رهو نيسلا رسكب يأ ٍةّكّسلاَو ةراحلا يهو يأ ءةْلِحَمْلا ناب بَجَو راد وَ

 رذق آل «قوسلا تونادلا يف نيعيو ارهاظ ًافالخخا كلذب ضرغلا فالتحال :قاقزلا

 كلذ نم دبعب ضرغلا قلعتي دق هنأل ءاهلبق لاو هذه يف يأ َّمّصَأْلا يف نّمثلا

 لوقي نأب ؛هتياغ وأ هردق نایب طرتشي :يناثلاو ءاسيسخت وأ ناك ًاسيفن اراد وأ عونلا

 .توافتلا روهطظل فلأ ىلإ ةئام نم



AYYةلاكولا باك  

 كِل هتوف وأ دك يف كأكوك اصر يضفي طفل لكرُمْلا نِ طرشي
 دوقعلا رئاس يف باجيإلا طرشي امك َكَتنَأك اهوحنو يأ هيف يليكو تنا وأ

 ُهُماَمِإَو يلازغلا حّرص هبو ؛ليكولا نييعت نم دب ال هنأ :فنصملا مالك نم ذخؤيو
 ءًاظفل لولا طرشي الو «قبس ام غلبأ هنأل ثذإلا َلّصَح قع و أ عب :لاق ولف

 كيلمت هنأل طرت :ليِقَو «ماعطلا ةحابإ هبشأف ؛رجح عقرو ةحابإ ليكوتلا نأل

 رْمألا ْغَيص نو «كتلكَوك د لا نص يف طرت نقر تانرسا رئاسك قح

 هنم دبب ال هنإف «ىتعم لوبقلا نع ًاظفل هلوقب ززتحاو ,ةغيصلا ىل رظن هَقِنْعََو عبك

 و مف ل مارد ي

 ولف «حصألا يف هتلاكو تبث ملعي ال ليكو لاو ؛هلكوف حصألاب انلق اذإ :ٌعْرَف

 .رهظألا ىلع حص فرصت

 فوقعلا رئاسك حالا يف «تقو وأ ةفص نم يأ ٍطْرَشب اَهَفيلْعَت حِصْي لَو

 لبقيف ةلاهجلا لبقت ةيصولا نأب قرف لوألاو «ةرامإلاو ةيصولاك حصي :يناثلاو
 طقف فرصتلا قلع امنإ هنأل راج اطْرَش فّرَصتلل طَرَشَو ءاَهَرجَن نا :قيلعتلا

 . رظ هيفو

 .اهتيقوت زوجي :ٌّعُرَ

 يِف ٍ؛لاَحْلا يِف تخص ؛يليكو تنأف كعلزع ىَتمَو ؛كعلكو :َلاَقْولَ
 ًالصتم كلذ لاق اذإ ام فالخلا لحمو ءاَهَدبأ هنأل ءال :يناثلاو ءاهرجن هنأل ّحّصألا

 لزَلا دغب اليكو درع يِفَو هريو هسفن معو اَمْلُكبَو طرشلا ةغيصب ليكوتلاب

 نأل ؛دوعلا مدع :حصألاو ؛لزعلا ىلع ًايناث ةلاكولا قلع قلع هنأل ءاهقبلغت يف ناَهْجَوْل

 ءلْزَعْلا قيِلغَت يف ناَيِرْجَيَو «هتحص ىلع ءانب دوعي :يناثلاو «قيلعتلا داسف حصألا

 . هيف فلت ةلاكولا يف هطارتشاو ؛ًاعطق لوبق هيف طرشي ال هنأل ةلويقلاب نرآو يأ

 ةّيفرعلا ةنيرقلا ةلالدل هب ِدْلْبلا دقن ريغب لا ُهَل أ سي اقلام علب ليكرلا :لضف

 هنأل لولحلا يضتفي قالطإلا نأل ؛لملا نمث ردق ناك نإو يأ :ةئيسسنب أَو هيلع



 AA ةَلاَكَوْلا بانك

 ءءارشلاب ليكو لاو يصولاك ابلاغ ُلَمَجْجُي ال اَم َوُهَو شجاف نقب لَو ءابلاغ داتعملا
 نأل ؛زوجي هنإف «لكوملا هيلع ّصن اذإ امع عمر هلوقب ززحاو ءرفتغيف ريسيلا امأ
 بهذملاف لعف ولف «عنملا يف حيرص وه (ُهَل سيل هلوقو «هنذإب لازف هقحل ناك عنا
 هِذَه ٍدَحَأ ىَلَع ٌعاَبْوَلَف ءلكوملا ةزاجإ ىلع فوقوم هنأ :لوق فو ؛هفرصت نالطب
 . الف ميلستلا لبق اَّمأ «هيدعتل نهض َعيبمْلا َمْلَسَو عاونألا

 يف قبس امك عنملا مكحلاف ؛ةدايزب سلحملا يف بلطو لثملا نمشي عاب ول :ًعْرف
 .نهرلا لدع

 كلذولإ هعبي نأ زوجيف يأ :َكلاَذَف ْلَجألا ٌرَدَقَو الُجَوُم عل هَلُكَو نإ

 نمؤي ال تقو يف ناك نإف «صقنأب عاب نإف ؛هيلع ةدايز ريغ نم ؛هردق يذلا لحألا

 إو «حصألا يف حص الو حصي م لاحلا يف ةنؤم هظفحل ناك وأ ؛ةقرسلاو بهنلا

 فلتخي ضرغلاو «لوهحم هنأل ءال :يناثلاو ,ظفللا ةحصل ّمّصألا يف ّمّص َقَلْطَأ

 ىلع لمحي ةلاكولا قلطم نأل دلم يف ٍِفَراَعَُمْلا ىَلَع ليُحَو ءلاجآلا فالتحاب
 يفتألاىعاَر فرع نكي مل نإف «سانجألا فالتحاب فلتخي سانلا فرعو «كلذ

 ريدقتك ةنس ىلع ديزي ال :ثلاثلاو «ظفللا قالطإل ءاش ام ىلإ ليحأتلا هل :يناثلاو

 نيضرغلا ٌداضتل نذأ ولو يأ هيمن ُعيي الو ,ةيزجلاك اعرش اهب ةلّجولا نويدلا

 هسفن نم عيبلا يف هل نذأ ول ؛معن «لكو ملل ءاصقتسالاو ٍهسفنل صاحزتسالا امهو

 ٍهِدْلَوَو «بلطملا بحاص هلاق امك ءزاوسلا يغبنيف ةدايزلا نع هاهنو نمشلا رّدقو
 . هانلق امل ءريغصلا

 .عيبلاك كلذ يف ءارشلا :ٌعْرف

 «نلقتسملا هعورفو هلوصأ رئاس اذكو يأ غلا هاو هيبأل عيب هنا :حصألاَو

 ليملاب مهتم هنأل ءال :يناثلاو ص يبنحأ نم هب عاب ول يذلا نمشلاب عاب هنأل

 . اعطق يرتشيو مهنم عيبيف عورفلاو لوصألا ريغ امأ «مهبلإ

 لؤأو ؛نابترم ناهجو مهنم هعيب زاوج يضف ! نكشلا لكو ملا نّيع ول :ٌعْرف
 . نيسح يضاقلا هركذ ةمهتلا ءافتنال ةحصلاب



 ٍةَلاكَوْلا باك ۸۳۹

 .ًاعطق زاج مهنم عيبلا يف هل نذأ ول :ّعْرَ

 هل :ينانلاو ءهاضتقمو عيبلا عباوت نم هنأل ,نّمشلا ضْبَق هَل عْيبْلاب ليكولا دار

 ناك نإف ءاطرش ضبقلا نكي مل اذإ فالخلا لحمو ءضبقلا نود عيبلل هاضري دق هنأل

 نمشب عاب اذإو مّلَسلا لام سأر اذكو ًاعطق ضابقإلاو ضبقلا هلف هوحنو فرصلاك

 بحاص لاق «نمثلا ضبق نع هاهن اذإ اذكو ءاعطق نمشلا ضبق كلمي ال هنإف لحوم
 لحم سيلو ءاعطق نمثلا ضبق هلف يزتشملا نيعي مل وأ ًابئاغ لكوملا ناك اذإو :نيعملا

 «هتايضتقم نم هنأل ؛هيلإ ًامّلَسم ناك اذإ يأ عملا ميلو ؛عيضي المل فالخلا

 هميلست يف نأل «َنَمْفلا ضبقَي ىتَح ُهُمْلَسُي الو ,نمثلا ضبق يف فالخلا هيف :ليقو

 .هيدعتل «َنِمَض فلاخ نإ ءرهاظ رطخ هضبق لبق

 قالطإلا نأل ؛كلذ هل يغبني ال يأ ءاْيِعَم يِرَتْشَي ال ءارِش يف ُهَلُكَو اذار

 ٌعَقَو هب ةاَرتْشا ام بيلا َعَم يواسي وهو ملا يف ارا نإف «ةمالسلا يضتقي

 الو «هيف ررض الف درلاب هكاردتسا نكمي هنأل هب ّبْيَمْلا لهَج نإ لكوُمْلا نع
 لام نيعب ىرتشا اذإ هنأ ْمِهَوُي دق (ةّمَدلا يِف) هلرقو «هلهجل ةفلاخم ىلإ ليكو لا بسني

 سيل نكل كانه هل هانعقوأ اذإ ءاضيأ هل عقي لب كلذك سيلو «هل عقي ال لكوملا

 رل َنِم ُدْعَب همالك هيضتقي امع هب ززتحيل ديقلا اذهب ىتأف «حصألا يف درلا ليكولل

 قالطإلا نأل ؛داز مأ هب هارشا ام ىواس ءارس يأ ٌمَصألا يف الف ُهَمِلَع نِإَو

 نإ :ثلاثلاو ؛ةيلاملا يف صقن الو ةقلطم ةغيصلا نأل «هل عقي :يناثلاو ءاميلس يضتقي

 راسي مل يأ واسي مل نإَو «نسح وهو الف ِةينِقْلِل وأ «هل عقو ةراجتلل هيرشي ناك

 ءقمارغلا يف ٍةَطْرَرُمْلا ةفلاحملل ُهَمِلَع نإ ءلكوملا نع يأ ُهَنَع ْعَقَي مل هب هاّرشا ام
 نبغلا نأل ءال :يناشلاو ءًالهاج هسفنل هازشا ول امك ٌّمّصألا يف َعَقَ هَلِهج انإَو

 .ىلوأ بيعلا دنعف ةمالسلا عم هنع عوقولا عنمي

- 
 كسلا نألف لكوملا امأ درا ٍلْكَوُمْلاَو ليكولا َنِم ٌلُكِلف ؛لُكَرْمِْ عفو اذار لع وجع

 اذإ ام كلذ نم ىنثتسُيو هِهِقِحاَوْلَو ٍدقعلا يف هسفن ماقم ُهَماَقَأ هنألف ليكو لا امأو «هل



 ةلاكوْلا باك

 .ليكولا يضر اذإ اذكو «بيعلاب لكوملا يضر

 يصولل سيل امك هيف َلُكَو ام هني ىتأت نإ نذإ الب َلكْوي نأ ليكولل سيل
 ضعب عم هلسرأو هضبقف نيد ضسق يف هلكو ول :يِرْرُحْلا لاق ؛ 0

 أ هني ال وكل تأت مل انإَو «نمض هريغ عم وأ نمضي مل لكولا ىلإ
 هيتس ل

 هما

 ىلع دار اًميِف ٌلْكَوُي هنأ :بَهْذَمْلاَف ؛هَلُكِب نالا نع َرَجَعَ رك ولو
 عهيلإ ةرورضلا مدعل نكمملا نود حصألا ىلع هسفن نع ال هلكوم نع يأ ,ِنِكْمُمْل

 نذأ ول امك لكلا يف لكويف ضعبلا يف ليكوتلا كلم هنأل ؛نكمملا يف لكوي :ليقو
 مدع زجعلا لدب ِرَرَحُملا ةرابعو ؛لكلا يف نيهجو قالطإ :يناثلا قيرطلاو ءاحيرص

 .ناكمإلا

 «ليكرلا ليكو ينالاَف َلَعَفف «كيسفت نع لكَ لاقو ليكرتلا يف نأ ولو
 لزعب يناثلا لزعني يأ وِلاَرعْلاَو هِلْرعب لعن هنأ : ا

 «ليكو لا ليكو يناشلا نأ ىلع ءانب اذهو هنونجو هتوع يأ اضيأ هلازعنابو لوألا

 نِإَو لازعنالا ةلأسم ٍرّرَحُمْلا يف ركذي مو لكرملا ليكو هنأ ىلع يببم هلباقم هجوو
 «ًاقافتا زئاج ليكرتلا يف ليكوتلا نأل ِلَكَوُمْلا ليكو يِنائلاَف ءينع لك :َلاَق
 لقي لو هيف لكوت نأ يف كل تنذإو اذك يف كتلكو :لاق نأب يأ ءَقَلطأ ْوَل اذكو
 عقيف لكوملا نذإب ليكولا ةيالوب فرصت ليكوتلا نأل ؛حَّصألا يف ؛نيع الو كنع

 حصألا ره اذهو «هيلع رمألا ليهست دصق هنأكو «ليكر لا ليكو هنأ :يناثلاو ؛هنع

 . يع لق لو بنتسا هبئانل لاق اذإ يضاقلا يف هريظن يف
 هنأل لاًروناب لرعني الو َرحآلا اَمُهُدَحَأ ُلِزْعَي ال نيَرْوُملا ٍنيَئاَه يقو :ْتَلَق

 ةدايز دارأ هنكلو «عيرفتلا نم َمِلُعَل اذه نع فنصملا ا

 ةحلصمل ةياعر ءًاسيبأ َلُكَوُي نأ طرشي ؛ليكوتلا لیکو اتزوج ثْيَحَو .حاضيإ
 هنأ فنصملا قالطإ رهاظو ةحلصملا فالح هنأل بصي مل ًانئاخ لكو نإف ؛لكوملا



 ةلاكولا با م41

 نع ةبانتسا اهنأل «هنم عيبملاو نمشلا نيع لكوملا ناك نإو نئاخلا ليكوت زوجي ال

 نيمألا ريغ يأ ُةَرْيَغ لك وملا َنّيَعُب نأ الإ «بلطملا بحاص يلامتحا دحأ وهو ريغلا

 حصا يف هلع ٌليِكَوْلا ِكِلْمَي ْمَل !َقّسْفَف انيِمأ َلُكَو ولو «هيف هنذإل ُهتييعت عبتيف

 ليكوتلا يف نذإلا نأل معن :يناثلاو ءلزعلا نود ليكو تاب هل 00 ىملغأ هللاَو

 يلازغلا صحو «هلزع كلميف هلامعتسا زجي مل سيف اذإف «ءانمألا ليكوت يضتقي

 :ةعفرلا نبا لاق امك «لّرَعا راح ْمُهُضْعَب َلَكْشَتْساَو يع لكو :لاق اذإ اع زاوحلا

 عرفي نأ يغبني :نيرحأتملا ضعب لاقو «هلزع ىلع ردقي فيكف هتع اليك و سيل هنأل

 . كلمي الف لكوملا نع وأ هلزع كلميف هسفن نع ليكو هنأ ىلع

 ءهصيصختل اعبت «نيعت نيعُم ناكَمْوأ ِنَمَز يف وأ نعم صخشل عب لاق :لصف
 ءاهيف ضرغلا قافتال نيعتي ال هنأ يأ «ّضَرُغ هب قلعي مل اَذإ جَو ناَكَمْلا يِفَو

 عيبا زاج رد ناف «نمشلا ردي م اذإ اذهو «صوصتنملا وهو ةا هدرا اها اذهو

 ال هنإف دوجأ ٌدقنلاو رثكأ هيف نوبغارلا ناك نأب ضرغ هب قلعت اذإ امأ ريغ يف

 حتما هريغ يف عيبلا نع ًاحيرص هاهن ولو ؛نمشل | رقي م اذإ امزج هريغ يف عيبلا زوج

 .اعطَق

 كلذ نأل ءَديِزَي نأ ُهَلَو ءطاريقب ولو يأ لقب عبي ْمَل ةئامب عب :َلاَق نإ

 مهفي (ُهَلَو) هلوقو فرعلا مكح لطبأ قطنلا نأل ,يهنلاب حرصنا الإ ريخ ةدايز
 ؛هفالخ ةضورلا يف حصألاو ؛بغار كانه ناك اذإ ةدايزلاب عيبلا هيلع بج ال هنأ

 لاق «هقافرإ دصق اعر هنأل اعطق ذري مل ُهنّيَع نإف ءيزتشملا نيعي مل اذإ هلك اذهو

 اهنم لقأب ىرتشاف ةئامب نالف دبع رشا :لاق ولو ةنيرقلاب ةفالح ملَع اذإ الإ :يلازغلا

 ءارشلا يفو «ةئاملا ىلع داز ام ضبق نم عونم عيبلا يف هنأب يدرواملا قرفو «حص

 .زئاج هب رومأملا ضعب ليكو لا 7 ةئام عفدب رومأم

 مل نف ,ٍةفّصْلا نيتاش هب ىَرتشاف اًهَفَصَوَوَ هاش ٍراَْيَدلا اذهب رتش ثا :َلاَق ولو

 رانيدلا ىلع اهتميق تداز نإو يأ < اا نقب مَ اراد ٌةَدِحاَو واس



 AY ٍةَلاَكَوْلا باتك

 ال لكلا ةف اًهْفِصَي ْمَل اإ اًمَع (اَهَفَصَرَو) هلوقب زراحاو «هيف لكو ام تاوفل
 اًمهيِف كْلِمْلا ْلوُصُحَو ُةّحّسملا ُرَهْظألاَف ؛ِةَدِجاَو لك نواس انإَو حص
 ةرشعب عابف ةسمخب عب لاق ول ام هبشأف ردا ويف علوا لكَوُمْل

 يف ىرشا نإ لب «ةدحاو يف الإ نذأي ١ هنأل ؛لكرملل اعم ناتاشلا عقت ال :يناثلاو

 امهيف ٍدقعلا ريرقت لك و مللو «ليكو لل ىرخألاو رانيد فصنب ةدحاو لَك و مللف ةّمذلا
 مدل 5ك هوان ْنِإَو) هلوقو «يلوضف ليكو لاف نيعلاب وأ هل دقع اذإ حصألا ىلع

 .رانيدلل ةيواسم طقف امهادحأ نوكي نأ طرشلا َّنِإ :ةضورلا يف حصألاو «ةقيرط وه

 هنإف ؛هعفلاخمل ءلكَرُمْلل عقب مَ ةَمَذلا يف ىَرتشاَف نيب ءارَشلاب ُهَرمأ ولو
 ُةْسْكَع اذكو «ةرافسلاب حرص نإو هل دقعلا عقيو هيف نذأي مل ام لكوملا ةمذ مزلأ

 ذي ادقع َدَقَعَف هفلتو عرفدملا ءاقب عم مزلي ٍَقَعب هرم هنإف ؛ةفلاخملل ّحّصألا يف

 :يناقلاو «لاح لك ىلع عيبملا ليصحت لكوملا ضرغ نوكي دقو هِفلت َنوُد هئاقب عم

 1 داز دقف ًاررغ لقأ هنأل حصي

 وأ «هريغ عابف دبعلا اذه عب :لاق نأب يأ هلام عيب يف لَكوُمْل فلان ىتَمَو

 ضري مل كلاملا نألف :ىلألا يف امأ طاب فرص قمذلا ىف ىرتشاف ههيْيَعِب ءارشلا

 .عيبلاكف :ةيناثلا يف امأو «هنع هكلم ةلازإب

5 
 م راد مم

 ىرج باطخلا نأل ءليكولل عفو ؛لكوُملا ٍمّسُي ْمَلَو ِةَّمذلا يف ىرتشا ولو

 هتي تغل فلاح اذإف «هنذإل اقارب ناك اذإ لكوملا ىلإ ةينلاب فرصني امنإو هعم
 ر 5
 :لاقف ؛كىغب :ْعئاَبْلا لاقف هاًمَس نِإَو «هتمذ يف هريغل يرشي يبحأک راصو ص لو

 ىارشلا يف ةريتعم ريغ اهنأل ةيمستلا اوغلتو يأ ّمّصَأْلا يف اذكف ؛نآلفل ترشا

 هلصأ نم لطاب دقعلا نأ :يئاثلاو همسي مل هنأك راص هيلإ هفرص نكمي ملو هام اذإف

 َّنَأ ةيلوصألا ةدعاقلا دئاوف نم اذهو ريغلا ىلإ ةفاضإلاب هنع هعاقيإ عانتمال

 سس نس اوس
Eمم ف 8 هام و 821 ا د م 5 ا  

 عيبلا نأل ةنالطب بَهذَملاف هل تيَرتشا :لاقف ءادْيَر كلكوم تغب :لاق ْنِإَو



 ٍةَلاكَوْلا باك م4

 ال هنإف ؛حاكتلا فالخب ؛ةبطاخم امهنيب رت ملو دقاعلا ريغب هقيلعت نكمي ال دقع

 لبقف هل بنيز حاکن لوبق يف هلكو ول كلذكو ؛ةضحم ةرافس هنإف كلذك الإ حصي

 يف هب ربع اذك (ُبَهَدَمْلاَف) هلوقو ءليكولل الو لكوملل دقعلا حصي مل ةصفح حاكن
 ال يهو ؛بهذملا رهاظ هنأ هيحرش يف يعفارلا ةرابعو لا يف وهاك ر ةر

 ؛معن «كلذ لباقي ام حرشلل اعبت ةضورلا يف ركذي مل و ؛ةثبلا فالح ةياكحب رعشت

 . حصألاب بهذملا لادبإ بجوف ييوحلا نع كلذ يف نيهجأو ةياكح ةعفرلا نبا دافأ

 ؛ةنوعمو قافرإ دقعاهنأل «لْعْجب ناک ڈار ناما ُدَي ليك ولا ديو :ٌلصف 1

 ُلِزَعََي الو يانمألا نم هريغك ءَنِمَض ىّدَعت إف «هنع رفنمو كلذل فام ٌتامضلاو

 وهو دقعلا مكح عافترا نم مزلي الف فرصتلا يف نذإو ةنامأ اهنأل ّحّصَأْلا يف

 ةعيدولاك لزعني :يناثلاو ؛ناّميئا ُضْحَم هنإف عاديإلا فالخب نهرلاك هنالطب ةنامألا

 ال ملسي مو شحاف نبغب عاب ول ل امك لوقلاب ىدعت نإف ؛لعفلاب ىدعت اذإ اذ ذهو

 .رحبلا نع ةيافكلا يف هركذ ؛هيف لك اميف دعتي مل هنأل ءامزج لزعني

 ءِدقَعْلا موزلر يو | يف ُرَبْعيف ؛لُكَوُمْلا نود ليكو لاب قلعت ِدَقَعلا ُماَكْحَأَو

 :فرضلاك يأ رش تح ,سِلْخَمْلا يف ف ُضباَقتلاَو سلجَملا ٍةقرافُمب

 ُهَبلاَط ليوا یرتشا اذإو ءةقيقح دقاعلا ره ليك ر لا نأل ءلكومْل نود ليكولا

 نَملا ناك نإ الف ًالإَو فرعلاب المع لكما لإ ُهَعَقَد ناك نإ ناب ُعْئاَبْلا

 نإ ُهَبََط ٍةّمَدلا يف ناگ ْنَِ هيلع روصقم عئابلا قحو هدي يف سيل هنأل انّيَعُم

 ناو .هعم كريو هنأ رهاظلا نأل ءاَهْمَلْعَأ ال :َلاَق وأ هلاك و ركنأ

 نِماصك ُليِكَوْلا ُنُكَير لكما ُبِلاَطُي اَمَكّمّصألا يف اضن ُهَبلاَط اهب فرعا

 ل ٌعئابلا اَنرّيَحَو ءامهانمزلأف لباق ليكولاو لكوملل دقعلا نأل «ليبصأك ُلُكَوُمْلاَ
 لكوملا بلاطملا نأ :يناثلاو «مرغ اذإ ليكولا عجري اذهىلعف ءامهنم َءاَش ْنَم ِةَبلاطم

 0 ا هحجرو هلباقم :ثلاثلاو ؛نيعم ليكولاو هل عقو دقعلا نأل ؛ريغ ال

 ٌليِكَوْلا ضب ق اَذِإَو الف الإو وملا بلاط ةرافسلاب حرص نإ :عبارلاو «يبجألا حلخ



 At ةَلاكَوْلا باك

 نإو يرتشملا هلع َعَجَر ءاقحتن عملا َجَرحَو يدي يف فلكر ؛نمشلا ميلا
 «لكو ملا ىلع هب عجري :يناثلاو ؛هدنع فلتلا لوصحل ٌحّصأْلا يف هلاك وب فرعا

E aعجري :ثلاثلاو «باحصألا ةماع ىلإ نيسح يضاقلا  

 I حر هل يك ود رش
 ليكرلا نأل ملأ هل او حالا يف ٌءاَدِتْبا ٍلكوُمْلا ىَلَع ٌعوُجّرلا يِرَتْشُمْللَو

 نم هريظن يف فسصملا مزجو «ليكولا دي تحت هفلتل ءال :يناثلاو ؛هتهج نم رومأم

 .هيلع رارقلاو نهارلاىلع هعوجر نيبو لدعلا ىلع هعوجر نيب يرتشملا رييحتب نهرلا

 هنإف ؛مازسلإلا ررضل لغجب تناك ولو يأ ِنيبِناَجْلا ص راج ةَلاَكَوْل : للصف

 . ليكو لا غرفتي ال دقو صحخشلا كلذ ريغ ةبانإ يف وأ ةبانإلا يف ٍلكَرُمْلل ودي دق

 .نيبنامللا نم ةمزال ةراحإ يهف ةراجإلا ظفلب اهادقع ول عرف

 أ ةَلاَكَوْلا تغفر :هروضح يف يأ لاق وأ يروصح يف ُلُكَُمْلا ُهلَرَع اذا
 «خسفلاب خسفنيف هانررق امكزئاج دقع امإ اهنأل َلْزَعْلا ءاَهْنِم كتجرخأ وأ اهتلطبأ

 لاخلا يِف َلَرَعنا باغ َوْهَو ُهَلْرَع نِإَف ءنذإلا هنم نم عوجرب لطييف ّنذإ امإو

 نأ هاضتقمو «يعفارلا قرف اذك «هب ةيلكلا حلاصملا قلعتل يضاقلا فلاخيو قالطلاك

 ُنَبَخْلا ُهَعْلْبَي ىَتَح آل :لوق يفَو «ليكولا مكح همكح ةصاح ةعقاو يف مكاحلا

 نق سرس و E نأ يف فالخلا ىلع مهضعب امهانبو «يضاقلاك

 حيحصلا فالتخا هابأي ءانبلا اذهو ؛عراشلا غلب اذإ مهيلإ خسفلا غولب لبق نيفلكملا

 ناسا

 لكوملا ناك ءاوس يأ «لَرَعنا ةَلاكَوْلا تذَدَر وأ ييسفن تلرَع :لاق ْوَلَو

 «قالطلاك هاضر ربتعي ال نم ررضح ىلإ رقتفي الف دقعلل ٌعطق هنأل ءابئاغ وأ ًارضاح

 ُلِزَعنيَو ؛ماعّطلا ةحابإك ا ٌنْذِإ اهنأل الف رمألا ةغيصب تناك نإ :ليقو

 ةاشعنالا عم نراق ول هنأل ,نونُج ْوَأ سْومِب فرصا يل نع امِهدَحَأ جوُرخب
 لب ؛بلطملا بحاص هلاق امك لزعب سيل توملا نأ باوصلاو ءةَعطق أرط اذإف



ntoلكلا باک  

 نمو «ٌديعب ةجو برق نع لئازلا نونجلا فو «حاكنلا يق انلق امك هب يهتنت ةلاكولا
 يِف ٌءاَمْغإ اًذُكَو ءفرصتلا ةياهأ نع هب جرخ نإو مونلاب لزعني ال هنأ حضاولا
 لاتو «مامإلا هححصو «هيلع ىلوت نم قحتلي ال هنأل ءال :يناثلاو ؛نونجلاك ٌحّصألا

 يفو «موصلا يف رثأ ام هنم رثؤملا :يقرافلا يلع وبا لاقو ءبهذملا رهاظ هنإ :يضاقلا

 . لزعنا تلاط نإف هيلع ىلوي ثيح هدم لَن م اذإ فالخلا نأ ةجو رحبلا

 .لكوملا ءامغإب رامجلا يمر يف ليكولا لازعنا مدع حصألا : یتیم عرف

 يف ُهَلُكَو ام ٌلكوملا عاب ناب يأ ءِلكَوُمْلا كلم أم نع فّرَصَللا َّلَحَم جوُرخبَو
 «هعيب يف ٍلَكَوْلا ر راجيإ اذكو هذه ةلاحلاو 2*ةلاكولا ءاقب ةلاحتسال هقتعأ وأ هعيب

 ثإَق ءهرذعل يأ «لزعب َسْيَن ءافخإلا يف ضرع وأ نايتس ةَلاَكَوْلا ليكرْلا راكنإو

 لكولا يف هوححص امك ًاقلطم لزعني ال :ليقو «هئافتنال «َلَرَعنا َضَرْع الو َدّمَعت
 ؛هلوبقب ةئيبلا تماقف هلكوم ىلع ّقحب هيلعىعّتا دقو ةموصخلا ركنأ ولو ءاهركنأ اذإ

 املا ادو يروُجْلا هركذ هسفن لزعي نأ الإ ةموصخلا هنع عفدنت الو لزعني ال هنإف

 :َلاَقَق «نيرشعب ءاَرشلا وأ ةي عَِبْلا يف يبتكر :لاق أب اًهيقص ْوَأ هلص يف
 «نذإلا مدع ّلصألا الف :ىلوألا يف امأ «هنيوبب ُلُكَوُمْلا َقّدص قرشعِب 'أ ادق دقن لب

 لاحب فرعأ لكو لاو ؛ليكولا ٍهْيِحَدُي اميف نذإلا مدع لصألا نأل :ةيناثلا يف امأو
 .هنم رداصلا نذإلا

 يأ قرشعب لب :َلاَقَق هرم لكما نأ َمَعَرَو نيرشوب ةَيراَج ىرتشا ولو م م
 لر قلا يف ُهامَسَو لكَوُملا لام نيب رشا نإ «فّلحَو ةرشع يف تنذأ

 هنوك يف يأ ئالا ُهَقَدَصَو هَل ُلاَمْلاَو نآلفل ةتيرشا :دقعلا دعب يأ ُةَدْعَب

 قيدصتبو «لوألا يف هتيمستب تبث هنأل ُلِطاب عيل «هريغل لالا نوک ینو ًاليكو
 رشلا يف نذأي م هنأ لاملا هل نم نيميب تبثو ريغلل ءارشلاو لاملا نأ ةيناثلا يف عئابلا

 .ةيالولا :ةلاكولا لدب (”) و )١( ةحسن يف (#)



 "A4 ةّلاكولا بات

 ُهَيَذَك ْنِإَ ءذحأ ام در هيلعو عئابلل ةيراحج لاف لطب اذإو «وغليف ليكولا هرشاب يذلا

 ملل يفت ىلع َفّلَح ءكل لاملاو كسفنل تيزاشا امنإ :لاق نأب عئابلا تعي

 ملسو ارهاظ يأ «ليكولل ُءاَرتلا َعَقَوَو ءاهب هملع ليكولا ىعدا نإ يأ ِةَلاَكوْلاب
 ملو ِةمَدلا يف ىَرَتْسا نإ اَذَكَو ؛لكوملل هلدب ليكولا مزعو عئابلا ىلإ نيعملا نمثل

 مالك رهاظو «آرهاظ هل ءارشلاو ليكرلل ةيراجلاف هاون نكلو يأ ءَلُكَوُمْلا مس

 ال مأ ةرافسلاب حرصي نأ نيب ب ليكولل دقعلا عوقو يف قرف ال هنأ هريغو فنصملا

 يأ ئالا ُهَبْذَكَو امس نإ اذكو «هبذكي وأ اگر ْعِئاَبلا قدصي نأ نيب الو

 نأ :يناشلاو «ةّينلا ىلع رصتقا ول امك ٌمّصأْلا يف «هتيمست يف لطبم تنأ :لاق نأب

 دقعلا عوقو ىلع امهقافتال فارشلا َلْطَب ُهَقَّدَص ْنِإَو فلما نعي رطق ماوس

 .هنيميب هنذأ ريغب هنوك توبثو لکو ملل

 يأ لكَرُمْلاِب َقفْرَي نأ يِضاَقْلل بحت ءلكولِ ءاّرشلاب مي

eوه لوقُي 3 و ءاهب اَهُكَتعب دقق نيرشعب كرم تنك نإ : 

 .هيلإ ةرورضلل روكذملا قيلعتلا رضي الو انطاب يأ هَل لحل ترشا

 نأل ٌلُكَوْمْلا َقّدُص ُلكَوُمْلا َرْكنَأَو هيف نوذأَملا فّرّصتلاب تيتا :َلاَق ولو

 :لْؤَق يِفَو :مدعلا هاعدا اميف لصألا نأ عم هكلم هيلع لطبي ام. هيلع رقأ ليكولا

 1 عدل Ty ليوا

 امك اعطق ةنييب الإ هلوق لبقي الف هدعب عقو نإف ؛لزعلا لبق عقو اذإ ام فالخلا لو

 E يااا كرت براكوم كرب يطوي

 ريغ نم يأ هيمي ُلوُبْقَم لاَمْلا فلت يف ليكولا لوقو ءاقلطم فالخلا نايرح

 هب فلتلا ىلع فلحو ةدّيبلا ماقأ رهاظ ببس ىلإ هدنسأ نإف ع ةوُمْلاك نامض

 :بسلطملا يف لاق «عدوملاك كلاما قحل نيعلا ضبق هلأل ّدَّرلا يف اذكو :عدوملاك

 ناك نإ :َلِيِقَو ءقرفلا مدع يعفارلل اعبت فنصملا قالطإ رهاظو «لزعلا لبق اذهو

 نسمتؤم هنأل ؛لوألا :حصألاو «نهترملا هبشأف هسفن ةعفنمل نيعلا ضبق هنأل اق ٍلْعُجِب



 ةلاكولا با ۸4۷

 .ع دوم اك درلا يث هلوق لوقلا ناكف فلتلا دنع نيعلا نمضي ال ٍةهج نم

 مل هنأل , ْلوُسَرلا َقَّدُص لورا َرَكَنأَو ٍلكَوُمْلا لوُسَر ىَلَع ُدّرلا ىَعّذا ولو
 هنأل ءحيِحّنملا ىَلَع ليكولا قيِدْصَن َلُكَومْلا مَرْلَي الو «هيلع هلوق لبقي الف هنمتأ
 هبو ويك ُهَدَي نأل «همزلي :يناثلاو «هيلع ةنّيبلا مقيلف هنمتأي مل نم ىلع درلا يعدي

 .نامض الف ةجحلا تعاضو دهشأ هنأ ىعّدا اذإ :لاقو حالصلا نبا ىتفا

 لبق ناك نإ لکو َقدُص كوما َرَكْنأَو فيتو نما تصب :لاق رو
 لكوملا نأل بَهَدَمْلا ىَلَع ٌليِكوْلاَف اار «قح ءاقب لصألا نأل «عيبَمْلا ميِلْسَت

 «لكو ملا لوق لوقلا :ليقو «همدع لصألاو ضبق الب ميلستلاب هتنايخو هريصقت يعدي
 هب حرص امك امهيلإ هدوع يغبني (ِبَصْدَمْلا ىلع هلوقو «هقح ءاقب لصألا نأل

 .يعفارلا

 قِحَتْسُمْلا قدُص نجت ركنأو ةي :لاقف نبذ ءاضصقب هَلُكو ؤو
 الإ لكوُمْلا ىَلَع ٌليكوْلا َقَدَصُي ال ةنأ ُرَهْظَألاَو ءاَضَملا مدع لصألا نأل هييم

 :يناثلاو هيلع داهشالا هقح نم ناكف هنمتأي مل نم ىلإ عفدلاب هرمأ هنأل هِي

 داهشالا كرت نارظني رهظألا ىلعف هيلع درلا ىعدا ول ام هبشأف هنمتئا هنأل ؛قدصي

 يف عفد نإو ؛حصألا يف هيلع لكوملل عوجر الف ليصألا ةرضحب عفد نإف ؛عفدلا ىلع
 تعفد :لاق ولف .هريصقتل حيحصلا ىلع ال مأ عفدلاب لكوملا هقدص ءاوس عجر هتبيغ

 دنع روضحلا مدع لصألا نأل ؛يعفارلا هب مزح «هنيميب لكرملا قدص كاترضحب

 ٌدرلا ىعَّدا ول امك هنيميب ليكولا لوق َلوقلا نأ يدنع :غابصلا نبا لاقو «عفدلا

 تبني ضبقلا يف هنإف ؛نيلوقلا دحأ ىلع ضبقلا ىوعد نيبو هنيب قّرفو .ركنأو هيلع
 نول ةرك دالك نانشلا SE ANE لق للا خلع

 ىلع لدف 2"””يٌوهْيلَع أوذهشأف ْمُهَلَرْنَأ مهل معد اً :ىلاعت هلوقل ؛حيجتملا

 )١75( ءاسنلا / 5.



 A4۸ َةْلاَكَوْلا باک

 :يناثلاو .هيلع ةنّيبلا ةماقإ رسعي هنإف قافنالا فلاخيو ءب نم دبال اودحح ول مهنأ

 نم ميتيلا ميقب هدارمو ءداشرإلا ىلع ةيآلا لمحتو «نيمأ هنأل هنيمب عم هلوق لبقي

 ءيلولا يف يلازغلا اهضرف دقو ءامكاح وأ ايصو وأ ًادج وأ ناك أبأ هرمأب موقي

 .ميقلا يف انهو يصولا يف اياصولا ي فنصملاو

 الإ َلاَمْلاُدْرَأ ال :ِكِلاَمْلا بلع ةغب َلوُقَي نأ هٍْدَوُمَالَو ليكو سلو

 كلذ هل :ينانلاو هيلإ ةحاح الف لوبقم درلا يف هلوق نأل « ّمّصألا يف ٍداّهْشا

 ءالف الو هل سيلف ميلستلا ريخأت داهشالا ىضتقا نإ :ثلاثلاو «فالتحالا نم ازرحت

 يف هلق ُلَبْقُي ال ْنَمَو ٍبِصاَقْللَو ءالف ّالإو هلف داهشالاب اهضبق ناك نإ :عبارلاو
 نإ اذكو ءءادالا ةنّيب ىلإ جاتحي هنأل ؛اعطق ذحالاب نيب هيلع ناك نإ يأ َكِلَذ درا

 درلا يف هلوق نإف يدرواملاو ةزوارملا رثكأ هدروأو يوغبلا هححص ام ىلع نكت مل

 هل سيل لوقي نأ هنكمي هنأل ءكلذ هل سيل هنأ نويقارعلا هدروأ يذلاو «لوبقم ريغ

 نأل ؛داهشالا ىلإ ريحأتلا بصاغلل سيل :لاقي نأ دعبي الو ؛فلحيو ؛ءيش يدنع

 . لاحلا يف نابجاو درلاو ةبوتلا

 .هيلإ نايعالا در يف هلوق لبقي ال نمك مكحلا اذه يف نويدملا :ٌعْرَف

 هُهَقُدصَو ِنْيَع وأ نيد نِي كدنع هلام ٍضْنَقِب قِحَتسُمْلا يِبلُكو :ٌلْجَر لاق ولو

 ُةُمَرْلَي ل هنأ :ْبَهْذَمْلاَو «همعرب قمم هنأل لإ ُهْعْفَذ ُهَلْف «لاملا هدنع يذلا يأ

 همزلي :ينزملا لاقو ؛لكوملا راكنإ لامتحال هلاك ىلع ةَبْبب الإ «فدلا يعي

 نأ قرفلاو «نيصنلا ريرقت حيحصلاو «هثراو ىَعَّذا اذإ اميف ِهّصن نم هذحأو هفارتعال

 كلت فالخب بيذكتلا نع سأيلا لصحو ثراولل قحلا راص ثرإلاب هفارتعا ف

 .ًاعطق هيلإ عفدلا فلكي ال هنإف هيَذَك اذإ امع (هَقَدَصَو) هلوقب زرتحاو

 هنإف ثرارلاك حّصألا يف ُعْفَدلا بَجَو ُهَقَدَصَو ككلِيَلَع يِنلاَحَأ :لاق ولو

 هلوقب زرتحاو «قحتسملا راكنإ فون بحجب ال :يناثلاو «هيلإ قحلا لاقتناب فرتعا

 قبس امكف آلإو ٌعفدلا ءانمزلا نإ ُهُفيلحت هلف ب نكت مو َُيَدك اذإ اع مقصور



 كولا بان 1
 ْبَجَو ُهَقدَصَو ؛يريغ هل ثراو الو يأ رار انأ :لاق نو :ْتْلُق .ليكولا يف
 اهيفو ؛راكنإلا نع هسأيو قحلا لاقتئاب هفارتعال ملغأ 5 و ينِبَهْذَمْلا ىَلَع ُعْفَدلا

 ريرقت بهذملا نأو ءقرفلا قبس دقو «ابيرق مدقت امك ةلاكولا ىوعد نم ٌجّرخم لوق
 . امهيف نالوق :ليقو ءنيصنلا

 ليكو نم جوزف ديز نم جيورتلا يف هلكو ول :باَبلا اهب مي ةَروشَم عور
 ليكو لا ىعدا ولو .نايبلا يف هلاق هنالخج كلما َلقن ُلَبََي هنإف ؛عيبلا فالخب حص ديز

 عمسي ال ٌمكاحلا نإ :يئايورلا لاق امك يعفاشلا بهذمف ؛مصخلا ةَقَدصف ةلاكولا

 يف لك ولو «حيرُس نبال ًافالخ اهبحاص ىلع ةجحلا تابثإ نم هيف امل اهتمصاخم

 ةبلاطمي هلكو ولو .ينايورلل لامتحا هيفو َنْيعي ىتح زجي مل هئاسن نم ٍةدحاو قالط
 هيضتري دق هنأ :هلباقم هحوو .هضبق هل نأ بهذملا رهاظ :ينايورلا لاق «قحب ديز

 .ضبقلل ال بلطلل



 هيف لصألاو . OTD قباّس ق نع اإ | عرشلا ي يفو تالا ة ةغللا ف وه :ٌراَرقإلا

 : هلوقو'' 00 ًاوفرتغا نور آول: هلوف ر” انررقا ولات :ىلاعت هلوق
 3 ع و ي

 ,اضيأ عامجإلاو لع قفتم اًهّمُجْراَف ١ تقرت ناف ؛ا اذه ةأرماىلإ سي ا
5 

 نأ دعب هتبنأ ا :وناَكَم يف هاو نكسو تبل تبن اَذِإ ًءايَشلا 7 ص لاَعف اعف ةغللا يف ارقا )17(

 نع رابح ؛ءاهقفلا دنع حالطصالا يو .َفرتْعاَو َنَعْذأ :هقحي ل قو لرل ناک
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 سوم رل ر | ىلع ناک اذا بق اع ناك اذإ نأ .صرصُلا ىلع اذه .ٌةداّهَشَ هري ىلع
 .ًافاَريعا ٌراَرْقإلا ىّمسيو ٠ را رهن یک < ْنَع ناک انإو ءةياورلا رهف

 ہ۸۱ / نارمع لآ )١77(

 ) 0 ۳۸ةبوتلا / ٠١١.

 لَ يب هللا لوُسَر ىلإ امصقحا ٍنيلحَر نأ ِبَهجلا ملاح نب ديرو رره يِبأ نع ۱٣۹
 ت خا قق رخو ال ر ا ا ير 2 :اًمُهُدَحَأ

 ر 3 0

 .مْحَّرلا يِنْبا ىلع نأ ينريحأف .ةقأرتاب ىف ٠ ل ىلع أو اینک ينل

 ىلع ان نأ يوتا لا لذا لاس ينإ م أ .يب راحوا ةلاوب م فَ
 :ةكيرط ١ لوْسَر لاق .وِنَأرما ىلع مرا انآ ينوربأو . .ٍماَع بيرغتو لاي دلج يي
 شوخ دشت کا لا داك نك ل : نمل يدي يفت يلو انأ

 ةئا دل : دليلا ىَلََو ليل ذر مداح هناا ] ملسمو ير راخبلا ةياور فو [ُكْيَلَع

 ْتَفَرَتَعاَف 1 اهنخزرا تفرش ١ نإ ءاهلئسف اذه وأ اوم هنأت ذأ و اع انتل
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 رارفإلا باك م١6

 يملا ُراَرْفإَو يتأيس امك هركملاىتختسيو قافتالاب ءضّرَصتلا لطم نم حصي
 مل ْمَأ يللا َنْذَأ «هريغو قهارملا يبصلا يف ءاوسو ءامهفرصتك يأ غال نونجَمْلاَو

 بانو ففعل يك انيك el ناعما قف ةزكس هكرابطا تناك "نودي

 لاصيأو لوحدلا يف نذإلا يفو هيلع صن ءاودلاب تابنالا لاجعتسا هاوعد فو

 «هنم امهانححص اذإ ريبدتلاو ةيصولاب ٌةرارقإ محصن ةلاكولا يف فلس امك ةيدهلا

ESكانتا وارق هيب عل  SCRAقاف هيفا نبا هاا  

 «غولبلا نس لمتحت نس يف نوكي نأب يأ «ناكطإلا َعَم مآلبخالاب عوي ىع
 نم الإ فرعي ال هنأل .هناكمإ عم ضيحلاب اهغولب ةيبصلا ىوعد اذكو قَد

 نأ نم هانركذ امل ْفْلَحُ لَو ءناك فيك يملا جورخ مالتحالاب دارملاو ءاهتهج

 ول اذكو اهناكمإل نيب بلوط ٌنملاب اعا نإَو ءامهتهح الإ فرعي ال كلذ
 . ةلمجلا يف اهناكمإل حصألا ىلع ركذلا لماخ ارا

 اعطق نآلا همزل الام هابص يف فلتأ هنأ هدشرو هغولب دعب ٌرقأ ول :ٌعْرَف
 ا ک

 2 م

 . ةنيب هب تىماق

 ال اميفو هيف رذعي ببسب هلقع لاز نمو هيلع ىمغملا نونجم اب قحتلي عرف

 .قالطلا يف يتآلا فالخلا هيف رذعي

 دقت امك ًاحضاو امهيباب يف يأ ءاَمِهراَرْفإ ْمُكُح قبس ُسِلْفُمْلاَو ُهيِفّسْلاَ

 ؛صاصقلاو ؛انزلاك يأ ةَبوقُع «ميجلا رسكب يأ بجومب قبقّرلا ٌراَرقإ لبق
 :ةمهدلا دعبل لوا وه لب ؛ةسبلاك امهوجتو ك 1 : 0 ٤

 باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلاو .855ص ج :بابلا نم (5) ثيدحلا

 ناميألا باتكو (1۸3 ٠و 5829) ثيدحلا :ًدحلا برضيف الحر مامإلا رمأي له

 :حيحصلا يف ملسمو .(13774و 57177)ثيدحلا :يَكي يلا نيم فيك باب :روذنلاو

 .(5348١و11319/؟ه) ثيدحلا :ىنزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب :دودحلا باتك

 . )151١( ةرقفلا :ةلاسرلا يف يعفاشلا هاورو



 رارقإلا باك

 رهظألا ىلع لاما يف ال ؛ًاعطق نم َلبُق ؛عطقلا بجوت ٍةقرسب ّرقأ ول :ٌعْرَ
 مت فلا کک ءأطخ ةيانجك يأ وقع بجو ال يانج ندب رق لَو

 نع (ةَيوُقُع بجأت ًال) هلوقب زرتحاو «قتُع اذإ هب عبتيف «ةمهتلل جير نود هعمل
 الإ عابيو هتبقرب قلعتي هنإف ُهقَّدص اذإ امع (ُهَبَذَكَف) هلوقبو ءافنآ هتمدق يذلا ع رفلا

 نم ءيش يقبف عيب اذإو «حصألا ىلع نْيَدلا ردو ؛هتميق نم نيرمألا لقأب هيدفي نأ

 دّيَسلا ىَلَع ْنَبَقُي مل ةَلَماَعُم نيد رق ناو «قتع اذإ هب عبتي ال هنأ :رهظألاف ؛نيدلا

 00 نكي ْمَل نإ

 دقل ناك نإ ُلّبقُيَو ةيانحلا فالخب هلماع نم ريصقتل ؟آل ْمأ ديلا ةقدص ءاوس

 ب يلو يشرق راسا قلع ال ام ترکی نأ الإ يقرا لاق ئاشنا ىلع

 .هركذ ثيح هباب يف فلس امل ودب يف امو ديسك

 «يلازغلا هاعدا امك عامجإلاب يِبنْجَأل ِتْوَمْلا َضَرَم ضيِرَمْلا ُراَرْفِإ حصو
 اَذكَو ؛كلذ مهل نكي مل قاقحتسالا ىلع ُهَل رقما فيلحت ةثرولا دارأ ولو :لافقلا لاق

 «ةثرولا ضعب هنامرح يف ةمهتلل ؛لبقت ال :يناثلاو «ينحالاك ءٍِبَهَدَمْلاىّلَع ثراَول

 ناك نإ هنأ :وهو ؛كلام بهذم ينايورلا راتحاو ءلوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو

 .نامزلا داسفل كلذ يف ٌمكاحلا دهتجيو ؛لبقيف الإو ؛ةُرارقإ لبقي مل ًامهتم

 ءاوس امه لب لوألا مقي مل رخال ضر ينو ندب هم يف رق ول
 ِهَتْوَم َدْعَب ُهْنِراَو َرَقَأَو «نيدب يأ «هِضّرَم وأ هح ص يف رق ا وَلَو «ةنیبلاب اتبث امك

 رقأ ول امك راصف هماقم موقي ثراولا نأل سالا يف لوألا مّدَقُي مل رحال

 نكمتي الف «ةك ر لاب قلعت توملاب نأل ثروملا هب َّنقأ ام مدقي :يناثلاو («نينيدب

 .هنع اهفرص نم ثراولا

 مهيلع روجحلا نم يقب هنأ :ُمَلْعاَو هتافرصت رئاسك وَرْكُف ر ارق حصي لَو

 هرجح انلق نإ هدعبو هيلع رجحلا لبق هلام يف اذكو «مزال هندب يف هرارقإو ,دترملا

 . ناهجو هرارقإ ةحص يفف هفسلا رجحك انلق نإف «ضرملا رجحك



Asٍراَرْقإلا باک  

 مالكلا ناك ًالإو يأ هب رقُمْلا قاًقحْسا ُةيِلهَأ هل ٌرَقُمْلا يف طرشي ڈبو : لصف

 لقان نايرج لمتح ال ثيحب هتوبث بقع ريغلل نْيدب ّرقأ ول ام ةيلهألاب جرخيو ءأوغل

 نايعألا رئاس لب ةيانحجلا شرأو عضبلا ضوع صيخلتلا بحاص ءانثتسال رثأ الف

 مل ِنِيَع وأ ٍنيَدب قاتعإلا بقع هريغ وأ ديسلا هل رقأ مث هدبع قتعأ ول ىتح «كلذك

 E رف لو لاك E هلا ذر حش

 :لاق إف هقحتست الو ايش كلق ال اهنأل نَْلَف ءاَذَك ىلع بدلا ِهِذَهِل لاق

 ىلع رصتقا اذإ امأ ءاهاركإ وأ ءاهيلع ىنج هنأ ىلع المح ,ْبَجَو ءاَهِكِلاَمِل اهب
 يعفارلا هلاق هنايب ير كما E وس كارت

 هناكمإل مزل ةّيِصَو وأ ثزاي «يدنعوأ يلع يأ ءاذك رانه لمحل :َلاَق ولو

 انأل ءاميش هب يعاب :لاق نأب يأ غل وقح يف نکن ال ةهج ىَإ هد نإ

 ريغ وه ام هبقع هنأل ءةحصلا هيحرش يف يعفارلا ححصو «هاعدإ ام يف هبذكي ٌمطقن

 ةهج ىلإ هدنسي ملف رارقإلا ينعي ؛َقّلْطَأ نإَو ,ئمزاي ال يفلأ ىلع هلوق هبشأف لوبقم
 نإو ءيقح يف ةنكمملا ةهجلا ىلع لمحيو يأ رّهْظَألا يف حص «ةدساف وأ ةحيحص

 نكمم وهو ؛نكمأ ام ريراقألا يف ةحصلا ىلع لمحي فلكم مالك نال ؛ةردان تناك

 يف لاملا نأل «لطاب هنأ :يناثلاو «ثرإ وأ ةيصو وأ حيحص قيرطب هكلم زاوحب انه

 ىلع رارقإلا لمحيف ! نكت ملو ةيانج وأ ةرذعتم يهو «ةلماعمي بجي امنإ بلاغلا

 .دعولا

 فرعن ال انأل ءٌحّصألا يف هِي يف ُلاَمْلا كرت ٌرِقُمْلا هَل ُرَقُمْلا بدك اَذِإَو

 ؛هبشألا وهو ظافحىسا دي هدي نأ ديف لق سانلا لوا ديلا وذف كلام

 هعزني :يتاثلاو كلم دي هدي نأ نم بذهملا يف هلاق امك ال «بلطملا يف لاق امك

 بحاص ظافحتسا ىأر نإف «عئاضلا لاملاك هكلام رهظي نأىلإ هظفح ىلوتيو مكاحلا

 ضبقلاو لوبقلا ىلع هل رقملا ربجي :ثلاثلاو «رخآ ًالدع ظفحتسا ول امك وهف ديلا

 يف برغتسا نإو «يعفارلا هب حرص امك نّْيّدلاو نيعلا يف راج فالخلاو «ديعب وهو

 . نيدلا يف هنايرج ةيافكلا



 رارقإلا باک

 ر

 .هيلإ هميلست مدع بهذلا لصاحف راكنإلا نع هل رقملا عجر ول : حرف

 سام ماوي

 بذكلا تدمعت وأ يأ تطلع :َلاَقَو «وبيرلكت لاح يف ر ملا َعَجَر نوف

 «رارقإلل ل اطبإ هدي يف كرلا نأ ىلع ءانب ّحّصَألا يف هلو لبق ودي يف رقي انلقو

 مل ًاعقوتم كلذ ناك اذإو «هنم لبق هقدصو هل رقملا داع ول هنأ ىلع ٌءانب ءال :يناثلاو

 . هعوحجر ىلإ

 اَذإ اذهو كيلا ىَلَع لذت َماللا ّنأل ءراَرَفإ ٌةغيِص ءاَذَك ٍدْيَرِل ُهَلوَق :لئمف

 يلع : :ُهَلْوَقَو (رابخإ درحم رهف الإو ؛يقايس امم امهر رع را ل

 واوا َلَدَي وأب َرَّبَع و فرع ردابتما هنأل ؛ةمذلا يف مرتلملا يأ ءِنْيَدلِل يِّمذ يِفَو
 ؛امهنم لك يأ ( نيع لل يِدانِعَو يِعَمَو «حصألا ىلع هركذ ام داوو سخا ناک

 ةعيدولا ىلع قالطإلا دنع لمي هلأ ؟نيعلاب ارارقإ هنوك ىنعم و ناَقرَظ دنع عم نأ

 .نيدلا فالخب همالك نم يتأيس امك لبق فلتلا وأ درلا ىعدا ول ىتح

 نا

 مخا أ هذ وا ؛هنز أ ؛ذخ وأ ؛نز :لاقف فلا َكِنَلَع يل :َلاَق لَو

 ,ءازهتسالل ركذي انإو مازتلاب سيل هنأل ءراّرقاي َسْيَلَف كليسيك دك يف ُهلَعْجإ وأ ا ٍبهْيَلَع

 َوُهَف هب رم انآ وأ ؛ةْصَق وأ ؛هنم يبتأربأ وأ ؛تقدص ؤأ معن وأ ؛ىلب :لاق ولو
 يعفارلا لاق «ءا ربإلا ةي نم دب الو ةقفاوماو ييدصتلل ةعوضوم ظافلأ اهنأل ارقا

 قم انأ :لاقف هبطاح اذإ هلحم ًارارقإ هنوكب ٌمكحلا نأ ىلع لودي رببحألا يف مهمالكو

 .هريغل هب ٌرارقإلا لمحي وهف آلإو هب كل

 :ىلوألا يف امأ راقب سيف هب رق انأ وأ «هب لقي لو يأ رقم انآ :َلاَق ولو
 ديري دق هنلف : :ةيناثلا ق امأو «ةينادحولاب وأ هاوعد نالطبب رارقإلا ديري نأ زاوجلف

 .لاحلا يناث يف رارقإلاب دعولا

 جَو معن يفو ارفاق معن وأ ؛یّلب :لاقف ؟ لك وغ يل کا :لاق ولو
 او للا

 ىلع ال فرُعلا لهأ موهفم ىلع ُلَمْجُي َرارقإلا نأ لوألا هجوو ؛ةغللا ين ُءاضصعقم هنأ



nasرارفإلا بات  

 ءاَدَع يضف ْوَأ معن :لاقف كْيَلَع يل يِذْلا فلألا ضقا :لاق ْوَلَو يرل قئاقد

 .ادغ هلوق يف هلباقع ةدمعلا بحاص مزجو ؛مارتلالل ركذت ظافلألا هذه نأل ٌمّصألا

 ةلازإ سيل رارقإلا نأل قمل اكلم نوي ال ذأ هب رقما يف طري :لنمق
 ىلع هنع ربحملا ميدقت نم دب الف هَل ٌرَُمْلل اك ولم هنوك نع رابخإ وه اهنإو كلم

 نأل غل وهف وِرْمَعل ڊي ىلع يلا يني ؤا ؛يبؤت وا ؛يراد :َلاَقْوَلَق ريل
 .دعولا هنم مهفيو هريغل هب هرارقإ يقانيف ةقيقح كيلا يضتقت هيلإ ةفاضإلا

 ٌراَرَفِإ هالك لاف هب تزّرْقَأ نأ ىلإ يكلم ناو نال اه :َلاَقْرَلَ

 . ٌمامإلا هب حرص سكع ول اذكو ِهِلَوَأل هتضقانمل وعل رخو

 .ناسحإ وأ ةدايعكال هسنج قحتسي امم نوكي نأ اضيأ هب رقملا يف طرتشي :ةيبنت

 نكي مل اذإ هنأل هل ّرِقُملِل رارقإلاب َملَسِيِل رِقُحْلا دي يف هب رقم ١ كيلو

 رق ولف هيلإ رظني ملف اهظفل ريغب ةداهش وأ هنذا ريغب ريغلا نع ىوعد ناك كلذك

 اذإف «هب لمعلا طرش دوحول راَرقإلا ىضتَقُمِب لمع َراَص مث ودي يف نكي ملو

 ةّيَسِحْلا دي دياب ةارملاو «هميلستب هانمزلا هتراحا يف وأ ورمع كلم يف هنأ ّرقأ

 لاعب رقأ نأب هريغ نع ةبئان دي تناك نإف ؛لالقتسالا ديلا يف طريشيو ةّيِعْرَشلاَو

 دي يف ٍدْبَع ِةيَرْحب رق ولف «هرارقإ حصي مل هرظان ره فقو ةهج وأ ميتيل هدي تحت

 رارقإلاب لمعلا طرش دوحول «هنع هدي عفرتو يأ «هتيرحب مكح ؛ةاَرتشا مث ريغ

 «عئابلا وهو «عراشلا هقدص نم لوق ىلع دقعلل اليزنت هذه ةلاحلاو ءارشلا حصيو

 هلوقب هلدب ربع ول (ٌدْبَعِ) هلوقو ءملظ قر نم هل اذاقنتسا هتيرح يرتشملا دقتعا نإو

 يأ ٌقاَدِيْفا ةؤارشف ؛للمألا رح َرُه :َلاَق ناك نإ مث ءىلوَأ ناك صحش هيرب

 نسم اعيب هللعج نم عنام هتيرح هفازتعا نأل ءرّرُحُملا ف هب حرص امك هتهج نم

 :لاق إو ءاضيأ بلطملا يف حرص هبو يتآلا فالخلا هيفف عئابلا ةهج نم امأ «هتهج

 نم عبو «همعزب رحلا ءارش رذعتل ,هتهج نم ءاَديفاف ءاملظ هقريسيو يأ ةقيعا



 Aen رارقإلا باتك

 «يرشملا بناج نم ءارش هنأ هجو نو .هداقتعاىلع ءانب ِبَهَدَمْلاَىَلَع عابلا ةهج

 ءاسهنم ءادف :ليقو ءامهنم عيب :ليقو «عئابلا بناج يف امك مظتنم ريغ ديعب وهو

 نم مظتتم ريغ ديعب وهو يزتشملا بناجلا ًابيلغت ءادفلا امهنم لك ىلع يرجي يأ

 :ليقو «هتهح نم عيب هنأ ىلع ٌءانب طق عْئاَبْلِل ناَراَيحْلا هيف تُ ئابلا بناح
 . اف مامإلا ةركذ سلجما رايخ نود طرّشلا ٌرايخ هل تبثي

 رك

 حلا :ٌحصألاف «هارتشا مث نالف نم ُهَنْبَصَع كدي ف يذلا دبعلا :لاق ول :ٌعْرَف

 . هارتشا مث هتيرحب ّرقأ ول امك

 ءيشلاو «قباس قح نع رابخإ هنألو ةجاحلل «لوُهِجَمْلاب ُراَرْقإلا حصي :لصف
 لك هيت لبق ةيش يلع :هَل لاَ اذ یر *

 نب ُهَنكَل لومي ال اب ُةَرَسَف ؤو مسالا قدصل سلفك يأ لق انإَو لومي ام
 ؛حصألا يف لف نجر ملن لَك هاف ل انب ذأ ؛ٍةَطنح حك هن
 :لوألا امأ ءامهيف لبقي ال :يناشلاو «هدر هذآ ىلع بجيو ,هذخأ مرحي ءيش هنأل

 رهاظو ؛لامع سيل هنألف :يناثلا امأو «يلع ةملكب همازتلا حصي الف هل ةميق ال هنألف

 وس اهيف سيل ذإ یف عَ ل كو ریرجک یتش ال اب لبق لو لامل راقإا
 ول معن هَل َرَقُمْلِل َحَح توبُث يضتقي (َيَلَع) هلوقو ءاهدر مزلي الو صاصتخا الو
 ف هل :لاق ولو «ىنتقي ال ام هريسفت حصي ءائيش هنم تبصغ وأ ءيش يدنع هل لاق
 تبت ال ءايشألا هذه نأل «لبقي ال ريزنخوأ بلكب وأ ةطنح ةبحب هرسفو ءيش َيمذ

 باوجب اذكو ءامهب ءيشلا ريسفت لبقي ال يأ ېس ُدَرَو ةداَيعب لَو «ةمذلا يف

 .امهب ةبلاطم ال ذإ رارقإلا ضرعم يف مهفلا نع هدعبل باتك

 نم لق مب ُةريِسْفَت لف ريدك وأ ربك وأ مسِظَع لام وأ لامب رق ولر
 هنأل حَصألا يف ٍةَدَلوتْسُمْلاب اذكو هاوس ام ةمثذلا ةءارب لصألاو ؛مسألا قدصل

 ,قلطملا لاما مسا نع اهجورخل ءال :يناثلاو عابتال تناك نإو رحأتستو اهب عفتني

 ءامحل لاملا مسا ةنيابمل امهب لاملا ريسفت لبقي ال هنإف يأ قيم َدْلِجَو بلكي ال

 4s Fro مثل و ۾
 | مو المجم ةرات هنع ربخي



 رارفالا باك مما

 هلوقك اذك هَل :هلرفَو لامع تسيل اهنأل ؛ةمرتحما ةرمخلاو نيجرسلاو رمخلا اذكو

 يناشلا نأل نركب مل ول امك ڏک اَذَك وأ يش ةيش لرو ءامهماهبال يش

 .ديكأت

 ةرياغملا فطعلا ءاضتتال «نائيَش ّبَجَو ءاذكَو اذك وأ يشو ٌءيش :َلاَق ولر

 همر «ُةَرَج وأ مقرا عقر وأ ءامَهْرد اتك :لاق ولو اش نيتش ّيأب ريسفتلا هلو
 ىَلَع راح ِهْيِف ْبطصنلاَو ُهَمَهِنَأ اَم ريس ْمُهْرَدلا نالف بصنلا ةلاح يف امأ يهد

 ءلَدَب وأ نايب ُفَطَع وهف ٌمَهْرد وهو ميش يلع هريدقتف عفرلا ٍةلاح يف امأو يسا
 يف نحل ول امك هل رثأ ال هنكل نييرمعبلا دنع ان ناك نإو وهف ّرَجْلا ةلاح يف امأو
 بجو بطصنلاب امهر اَذَكَو اذك:لاق رل هنأ :ُبَهْدَمْلاَو ,رارقإلا نم ىرحأ ةظفل

 اش ًاوسفت هنوك رهاظلاو ؛مهردلاب امهبقعو نيتمهبم نیلم رثأ أل ااه
 ٌثوكي ذهيحو مهردلاب اعم نيظفللا ريسفت زاوجمل دحاو مهرد همزلي :يناثلا لوقلاو

 :يناشلا قيرطلاو «ءيشو مهرد همزلي :ثلاثلاو ېهرد فصن دحاو لك نم دارملا

 . لوألاب عطقلا

 مهري الإو َكِلَدكَف فعلا دارا نف ُاَْلا امار ياولاك ف ف

 نع ًاربخ نوكي ذينيح هنألف :لوألا ف امأ َهْرِدف رج ْوَأ محْرَذلا َعَقَر ول ةنأو

 نيلرفلا درط :يناثلا قيرطلاو «هب عطقلا حصألاو «يهرد امه هريدقت نوكيف نيمهبملا

 يف امأو .ريسفتلا بارعإ يف أطأ نإو ام ريسفن هنأ مهفلا ىلإ قبسي هنأل نيلوألا

 هنأو طقف مهرد همزلي «يعفارلل اعبت اهيف فالخلا داريإ يف ةضورلا يف هترابعف :ةيناثلا

 مهرد ضعب الإ همزليال وأ مهرد ضعبو ءيش همزلي هنأ قبس ام ىلع جرخي نأ نكمي

 .رظن هذه يف بهذملاب ذعنيح ريبعتلا يفف

 ارجو ًاعفرو ابصن ةروكذملا يأ «لاّوحألا يف ٌمَهْرِدَف ٌواَرْلا فح ولو

 نأ امإ اذك نأل ؛ةلأسم ةرشع انثا كلذ نم لصحتي هنأ :ملْغاَو «ديكأتلا لامتحال
 ةة مو م e قرم 4 ع ,e ل



 م4 راّرفالا باک

 اهعيمج يف بحاولاو .قئاود ةتس اهنم دحاولا ؛رشع انا لصحي ةعبرأ يف ةثالث نكسب

 .نامهردف اًهُرييْمَت بِصنَو تفِطع اذإ الإ مهرد

 مهبم هنأل يِهاَرَدلا رّيغب فلألا ٌريِسْفَت لق ٌيَهْرِدَر فلآ هَل :لاق وأو

 نوُرْشِعَو ةَسْدَخ :لاق ولو ءًأريسفت ديفي الو ددعلا ىلع ةدايز ديفي امنإ فطعلاو

 «حيحّصلا ىَلَع ُمِهاَرَد ٌعيِمَجْلاَف ءاَمَهْرِد
 ايم ب لب مهردلا 1 ر هنأل

 ناكمل مهاردلاب ٌةَرَّسَفُم نورشعلاو ةَلَمْجُم ةسمخلا :يناثلاو «لكلل ًاريسفت نوكيف
 E ا

o 
 مات دلا مِاَرَد تناك ناف دنْزَوْلا ةّصِقاَن اهب تزرفأ يلا مِهاَرَدلا :لاق رو 3

 ءيتنتسا ول امك ًالبصتُم ُةَرَكَذ نإ لوق ٌحيِحّصلاَف :ةيمالسإلا مهاردلاك يأ نرل

 ؛هل رقملا هقدصي نأ الإ مالسإلا مهارد همزلتو يأ «راّرقإلا نع ُهَلَصَف نإ ُةعنَمَو
 ينايورلا راتحاو «رارقإلا ضيعبت ىلع ءانب ؛نالوق لوألا لوبق يف :ناريح نبا لاقو
 نم ةعامج نع ةاكحو «هيَمْذ ةَءاَرَب للا «هلمدحي ظفللا نأل ؛يناثلا يف لوبقلا

 يأ ةّصِقاَن تناك ْنِإَو ,ىلوأ ناكل لوألا يف بهذملاب فنصملا ربع ولو .باَحْنمألا
 فرعلاو ظفللا نأل هَلَصَو ذإ لق ناد ةعبرأ مهرد لك ةيربطلا مهاردلاك
 المح لبقي ال هحو فو دوهعملا ىلع ًالمح صنلا يف ُهَلَصَف نإ اَذَكَو هيف هناقدصي

 .*)مالسإلا نزو ىلع هرارقإل

 ٌةرعيف ةا نع صفت اهترقن نأل ,ةصقانلاب وك ٍةَشوُشْعَمْلاِب ٌرييسفَتلاَو
 ًالاحدإ «ٌحيصألا يف ةع همز ٍةَرَْع ىلإ مهر نم يلع :لاق ولو ءاهيف ٌلصفتلا
 ريظن رم دقو «ةرشع :ثلاشلاو «ةينامث :يناثلاو «مارتلالا ادم هنأل ؛لوألا فرطلل

 . ةلباقم غلب :(۳) ةحسن شماه يف (#)

 ىف رو 1 9 ۹ ,
 ردحاو لكو «ليقاثم ةعبس يواست اهيف ةرشع ةيمالسإلا مهاردلا :(7) ةخسن شماه يف (#)

 ةبح يسمح دحاولا مهردلا نوكيف .ةبح اسمحخو تابح نام قنود لک :«قيناود ةتس اهنم
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 رارقإلا با

 ْنِإَو رذنلاو ؛نيميلاو ؛ةيصولاو ؛ءاربإلاو ؛قالطلا اهرئاظن نمو «نامضلا يف هحوألا
 ىَنْعَمِب ٌلَمْعَتْسُت يف ّنأل ءَرْشَع َدَحَأ ُهَمِرَ عملا دارا ناف ةَرْسَع يف ٌمَهْرِد :َلاَق

 هبجرم هنأل ٌةَرْصَعَف باَسِحْلا وأ ٠ 4يدا بع يف يِلَحْداَف :ىلاعت لاق .عَم

 نإ هبشي هنأ ةيافكلا يفف هفرعي ال ناك نإف «باسحلا فرعي ناك اذإ اذهو «مهدنع

 فنصملا هركذ ام سايق وهو ؛باسحلا ديري ام تدرأ :لاق نإو دحاو مهرد همزلي

 وأ فرطلا دارأ لب باسحلا الو ةّيعملا دري ملو يأ ألإَو «يتابس امك قالطلا يف
3 

 قلا هنأل ُيَهْرِدَف «قلطأ
* 

 فظل ُهُمَرْلَي آل ءقوُدْنُص يف بوت وأ بم يف فيس يِدنِع ُهَل :لاق :لصف هون 0006

 ارارقإ سيل بفوُرطَمْلاب َراَرقإلا ّنَأ :ةدعاقلاو فرظلا ريغ فورظملا نإف نيقيلاب ًاذحآ
 بوث هيف قودنص وأ فيس هيف دمع وأ انلق ام هلیلدو .هسکع اذكو بفرظلاب و ي الس قو وإ و فو د م واور عر اسم ا ..5؟

 ةمجعمل | نيغلا سكب دمإلاو «هانلق امل فورظلا نود يأ ُهَدْخَو ُفْرَظلا ةر

 ل «حسحسصلا ىَّلَع َةَماَمِعْلا ُهْمرلَت ْمَل ءةماَمِع هِسأَر ىلع َدْبَع وأ «فيسلا فالخب 3 كس ly ل مودل م ue ر هد or عع 5

 وهف ٍدبعلا دي يف امو ِهيسوُلمىَلَع دي هل دبعلا أل ؛همزلي :يناثلاو هاَملَمْسَي ال َراَرْإل
 عا مد Pa م هم م دم مث ساةوم arok ر 7

 اهجرسب ىنعملا نأل ٌعيِمَجْلا ُهَمِرَل رَرْطُم بوث وأ هجرس ةّياَذ وأ ودّي دي يف

 ارقم نوكي ال :ةجورسم ةباد :لاق ولو «بوثلا نم ٌةزج زارطلاو اهحرس عم يأ
 1 ا هد

 .موزللا مدع رهظيف «زارط هيلع :لاق ولو «جرسلاب

 يثاريم يف :َلاق ولو ءنْيدب هيبأىلَع ٌراَرقإ وهف ,فلأ يبأ ثاريِم يف :لاق ولو

 قرفلاو ءامهيف هيلع صن اذك ءارارقإ ديري نأ الإ يأ بِ دو َرْهف فلا يبأ نب
 يفو ةبه الإ نوكي الو ًاءزح اهنم هل لعج مث هسفن ىلإ ةكرتلا فاضأ ةيناثلا يق هنأ

 اندنع َنْيَدلا نإف يضاقلا هلكشتساو کر تلا يف هل رقملا قح تبثأو فضي مل ىلوألا

 :همزلي مل زيجولا ةرابع ِةِّم ُدْعَو َرُهَف) هلوقو «فرعلا ىلع هانب هلعلو ثرإلا عن ال
 المل :لاقو بألا ىلع نّْيَدلاب رارقإلا ىلع لوألا لمح بلطملا بحاص لكشتساو

 . ۲۹ / رجفلا (050)



 مك راَرقإلا باك

 ةلأسمملا ةروصو :لاق «كلذ وحنو رْيغلا نيد ىلع نهرلابو ةيصولاب اضيأ هريسفت حصي
 فلأ دبعلا اذه يف هل :لاق اذإ اع قحتلي هنإف نكي مل نإف ءمهارد ثاريملا ناك اذإ ام

 مث «يدنع هيف كش الف ًالوقنم هرأ ل نإو اذهو :لاق ءلمجلا اذه نيبيو لأسيف يأ

 .رهظألا ىلع ةصحلاب الإ مرغي الف نوقابلا هبّذكو ًازئاح نكي مل اذإ رقما نأ ىلع هل
 فلأ يلع لاق نأب اهركذ نإف «مازتلالا ةملكر كذي مل اذإ هلك اذهو «هرئاظن يف امك

 .لاح لكب رارقإ وهف يبأ نم يثاريم يف

 نارقإلاب ديكأتلا ةدارإ لامتحال ٌوَهْرِو ُهَمَِل ْمَهْرِد ّمَهْرِد َّيَلَع هَل :َلاَق وو
 :َلاَق نإف ورع وأ مكاحلا دنع سلاح وأ سلجم يف ُهَرَرَك ءاوسو ةرم فلأ هررك نإو

 ُءاَمْلا امار ٍراَوْلاَك مر ٌةَرياَعَمْلا فطعلا ءاّضِتقإل َناَمَهْرِد همر م مَهْرِدَو يلع هل

 ره اذه ناتقلط همزلي قالطلا نم هريظن فو زي الإو كلكف َفطَعلا َداَرَأ ف

 .امهيف صوصنملا

 فطعلا ءاضتقال ءناَمَهْرِو نْيلوألاب ُهَمرَل ْمَهْرِدَو ٌمَهْرِدَو ٌمهْرِد ُهَل :َلاَق وو
 فيش هب بج ل ؛يناثلا ديكأت هب دارا نوف ؛ثلاقلا ماو ؛هاتررق امك ةرياغملا

 لوألا ديكأت ىَوَن نإ اَذَكَو تيتو هتدارإب ًالمع تلا همر فانيسا ىَوَن ذلو
 مل اذإ هب ُدَكَوُي اغإ راركتلا نألف :ىلوألا ين امأ ّحّصألا يف َقْلْطَأ وأ .ثلاثلاب يأ

 عطق يذلا وهف :ةيناثلا يف امأو «ىون ام لمعلا :هلباقم هحوو «لصاف امهنيب للحتي

 ةروص ىلإ امهدحأ يف رظني قالطلاك نالوق هيف :ناريخ نبا لاقو ؛نورثكألا هب

 قرفلاو .انه ةثالث همزلي هنأب عطقلا حصألاو ءراركتلا لامتحا ىلإ يناثلا ينو ؛ظنفللا

 ديدهتلاو فيوحتلا هب دصقي هنأل «رارقإلا يف هنم رثكأ قالطلا يف ديكأتلا لوخد نأ

 يه ناريخ نبا ةقيرطو «هفالخب رارقإلاو ءاثالث قلاط يه لاقيف ردصملاب دكؤي هنألو

 يف بهذملابو ىلوألا يف حصألاب فنصملا ركع ولو ؛ةيناثلا ةلأسملا يف حصألا لباقم
 نبا لوق ىكح غابصلا نبا نأ :ٌمَلْعاَو .نسحأ ناكل ةضورلا يف لعف امك ةيناثلا

 هيلإ راشأو «ميلس هلاق اذكو «ينانلا ديكأت ثلاغلاب تدرأ :لاق اذإ اميف ناريخ

 يلع لدب يدنع هل لاق اذإ اميف ةلأسملا ضرف غابصلا نب ١ نكل ؛بيطلا وبأ يضاقلا
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 .اهنم ءانثتسالا يف امك لقت نايعألا ديكأت ةداراو نيعلاب رارقإ يدنع ظفلو

 سَ هنأ حملا حتما نايب بلوُطَو بوو ؛ءيشك مهب رقم
 هنأل ءسبجي ال :يناثلاو .هيلع بحاو ريسفتلا نأل ؛قحلا ءادأ نم عنتما نم سبحك

 نكمأ نإف هتعجارم نود هتفرعم نكمي مل اذإ هلك اذهو هنودب ضرغلا لوصح نكمي

 هذه ةنزب لوقي نأ :لوألا «نابرض وهو «فورعم ىلع هليحن نأب كلذو «سبحي م
 نأ :يناشلاو «هيلع لاحأ ام ىلإ عجريف «هوحنو ُهّسرف نالف هب عاب ام ردق وأ ٍةَجْنعلا

 دقو ريغصلا يواحلا هعبتو هحرش يف يعفارلا هركذ دقو باسحلاب هجارختسا نكمي

 .هنم هعجارف هحرش يف هتحضوأ

 لوق لولا غدو نيف هَل ٌرَقُملا ُهَبَدَكَو هلا هرارقإ يعي نبي وو

 يف فلاب ب هل َرقأ مت ياب ُهَل وَ ولو هل قا هاعدا ام يفت يف يأ | يفت يف رقما

 ءاوسو ؛ربخملا ددعت هددعت نم مزلي الو ربخ رارقإلا نأل ءْطَقَف فلا همر رخآ موي

 . نْدَقْلا فلتخا نإ ءال مأ اكص هب بتك ءاوسو نيسلحب وأ سلحم يق هب رارقإلا عقو
 هنأ لمتحي ذإ ءرثكألا يف ٌلقَألا َلَحَد «ةئامسمخب رخآ يلو فلأب موي يف رقأ نأب يأ

 فاع ةرسم لاق نأب يأ نفاخ نيف اُهو لف الوآ هب رقأ ام ضعب ركذ

 فلآ يلع هل لاق نأب يأ ءنْيتهج ىلإ اَمُهَدّسأ و أ ةرسكم ةئامم ىرخأو حاحص

 :َلاَق مف ةَرشَع تسلا َمْوَي تْضصَبق :لا وا «ضْرق َلَدَب فلأ لاقو عيبم نمث نم
 .عمجلا رذعتل امر ,ةَرْشَع ِدَحَألا موي تْصَبَق

 فلألا ُهَمرَل يضف فلأ وأ بلك وأ ؛رنَخ نم هي افلا لعل لقزأو

 هبشأف هعفري ام هب لصو هنأل ؛هرخآل ءفلإًافلأو ؛رارقإلا لوأب ًالمع ءِرهظأْلا يف

 ُريَمْعََف دحاو ٌمالك لكلا نأل ؛ءيش همزلي الو ؛ٌلبقي :يناثلاو «يمزلي ال فلألا هلرق

 تنك :مامإلا لاق .رم نمث نم ناك نإ هفيلحت رقملل اذه ىلعف ضعي الو ةا
 نركي نأ نيبو ءمزاي ال رمخملا نم نأب ًالهاج رقملا نوكي نأ نيب لصاف لصف ول ةا

 فالخلا لحمو «باحصألا نم ٌدحأ هيلإ رضي ل نكل ماعلا نود لهاجلا رذعيف ءًاملاع



 م55 رارقالا بانک

 هل هلوق نع ًالوصفم عقو نإف «فنصملا هضرف امك ًالوصوم ره نمت نم هلوق عقو اذإ

 يلع هل :لاقف ؛رمخلا مدق ولف ءفلألا ركذ مدق اذإ امو ؛فلأ همزليو ؛لبقي مل فلأ

 .دمتعملا يف يشاشلا هيف فالخلا درط ؛معن «لاحب ءيش همزلي الف ؛فلأ رمح نم نم

 ٍبَهَدَمْلا ىَلَع َلِق ْتْمَْلَس ؛ُةَمْلَس اذإ ةْضِبقأ أ مل ٍدْبَع نمت نم :لاق ولو

 قيرطلاو ءرمخلا نمث فالخب لوألا عقري ال ارح انه انه روكذملا نأل ءانَمْت َلِعجَو

 .دبعلا ءاطعإ مدع ريدقت ىلع هعفري هنأل ءاهلبق ةلأسملا يف نيلوقلا درط يناثلا

 مزجي مل هنأل يِبَهْذَمْلا ىَلَع ءئيش ُهْمَرْلَي مل هلل ا َءاَش نإ فل َيَلَع هل أ :َلاَق ْوَلَو

 فنصلا ديقو .نيلوقلا درط :يناثلاو ءانع بيغ يهو «ةئيشملاب هقلع امنإو رارقإلاب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هملعتس امك قيلعتلا دصق اذإ امي قالطلا نم ةلأسملا ريظن

 اج مث ,فلأ يلع ُهَل :َلاَق ولو مظتنم ريغ هنأل همر مَرْلَي ال فلأ لاق ْوَلَو

 .رحآ فل هلع يل :هَل رقما َلاَقَف ةَعيِدَو َوْهَو ءاَذَه هب ْتْدَرَأ :َلاَقَو فأ

 نيبو اهنيب ةيلختلاو ؛اهظفح بجي ةعيدولا نأل هس رهظألا يف ُدَقُحْلا قط

 ىدعت هنأ اضيأ لمتحيو هِِبحاَرْلا اَذَه ىلع ٌراَبخإلا :َيَلَع ٍةَملَكب َداَرأ ُهَلعلَف ءاهكلام

 (يلَع) ب ديري دقف ًاضيأو يلع يه لاق كلذلف هيلع ةنومضم تراص ىتح اهيف
 هنأل ؛هل ّرَمُمْلا لوق لوقلا نأ :يناثلاو .4بنذ يلع مهو ىلاعت لاق يدنع

 مث بوثب رقأ نم هبشأف نيعب ءاج مث هتمذ يف الام مرتلا دقف «ةمذلا يف باجيإلا ىلع

 مث ءاسْيَد وأ يِتمذ يف :َلاَق ناك إف ,بوثلاب بلاطيو هنم ذخؤي هنإف دبعب ءاج

 تبنت ال نيعلا نأل ءيسَهْدَمْلا ىَلَع ُهَل ٌرَقُمْلا َقّدص ءانركذ امك َرَّمَو فلاب ءاج

 :يناثلا قيرطلاو «فلت الو «فلتلاب لب يدعتلاب هتمذ يف نوكت ال ةعيدولاو ةمذلا يف

 تفلت نإ مذ يف ًافلأ ديري نأ زاوحلا رقملا لوق لوقلا :امهيناث «نيهح و ةياكح

 ' ٠ اهيف تيدعت ينأل ؛ةعيدولا

 )١٤١( ءارعشلا / ١١.
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 ؛بترم فالخلاف ؛يمذ يف ًانْيَذ مهرد فلأ ىلع هل :لاقف ؛امهنيب عمج ول

 ا

 ةّضرف امك رارقإلا نع ًالوُصُفَم َةَعْيِدَوْلا ُهُمْعَر ناك اذإ اميف مدقت ام عيمج :ةيبنل

 :ليقو «بهذملا ىلع لبقيف ةعيدو فلأ يلع هل :لاق نأب هرارقإب هلصو نإف ؛فنصملا

 .هتيضق فلأ هلوقك نيلوق ىلع

 فّلتلا ُهاَرْعَد ُلَبقُيق ةَئاَمَأ اهنأ :حصألاق ةَعيِدَوْلاِب ريسفتلا البق اًذِإَف :تْلَق

 درلا وأ فلتلا ىعّدا اذإ ام فالخب ةعيدولا نأش اذه نأل ّمّرلا ىَوْعَدَو راّرقإلا َدْعَب

 «يناعملا نم ىنعمب هيلع نوكي ال دودرملاو فلاتلا نأل ؛لبقي ال هنإف «رارقإلا لبق

 الف ةنومضم نوكت اهنأ :يناثلاو «هريغ مالك هاضتقاو غابصلا نبا هب حرص ام اذهو

 لوق اذهو ؛مازتلالل ةنمضتم اهنإف ىلع هلوقب اذحأ فلتلاو درلا ىوعد لبقت

 ا اهي ا عا هركذ امك باحصألا

 فلا دْرلاَو ةَميِوَوْلا ىو يف قص ؛فلأ يوم وأ يِدنِع هَل :لاق ذو
 ٍةَبِه ْوَأ عب رق ْوَلَو نامضلاب الو ةينيدلاب هل راعشإ ال هنأل ملأ هل او ءاَعْطَق

 صتخي مسالا نأل لقب ْمَل َةحْنملا َّيِنَظِل تْرَرفَأَو اديماف ناك :لاق من ءضاّبقإَو

 ةحص امهدحأ ىعدا اذإ اميف هريظن يف حيحصلا وه اذهو «قالطالا دنع ا

 هَل ٌرَقُمْلا فيلخت هلو باب ف هل فنصملا ركذ دنع فلس امك: هداسف رخآلاو عيبلا

 «رتو ٌرِقُمْلا َفَلَح لكَ نإَف «هيلع ىفخت دق داسفلا تاهحو «نكمم هاعدا ام نأل

 ةرابعو «ضرغلا اذه لصحي اًمُهالِكَو ٍةَيبلاك وأ رارقإلاك وردا بلا أل

 عازنلا نأل ؛نسحأ يهو ئر َلَدَب هنالْطيِ 0-0 :ةضورلاو نيحرشلاو ررَحُملا

 ال هنإف طقف ةبهلاب ّرقأ اذإ اع (ضاَإَر ٍةَبِه ْوَأ) هلوقب ززتحاو ند ال نيع ف

 يعدل ااا کب

 اتصل ورخ ني ل بز نم اَهعصْعْوَأ ورمل لب دلال هذه لَو
  aر ا و  Sryعscr Bud 4 3 ويه معاق هاش

 اهتميق مري ريقملا نأ :رهْظَألاَو «هعوجر لقب مل أ قب يدل ر نم تال ديزل
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 ںیغلا كلب يناثلا رارقإلا ةقداصمل ءال :يناثلاو .لوألا رارقإلاب «ةلوليحلل ءورمعل

 .الاَو وأ اًمُهَل رارقإلا نيب َلّصْف ؛مكاحلاب وأ هسفنب اهملس ءاوس راج فالخلاو
7 

 2 ما.

 .ةانرك ذ اَميِف (لَبِ) ک م :ٌعرَف

 هالو اَم ُجاَرْخِإ َرْهَو قسلاو نآرقلا يف ٌدرهعم ُهنأل قالا حِبعَيَو :ٌلْصَق
 يواحلا طّرشو .ٌرغل وهف لصفنا نإف «ةغللا لهأ عامجإب ءلّصنا نإ ءلّرألا يف لحد
 طرشي هنأ قالطلا يف فنصملا ححصو «رارقإلا لوأ نم ءانثتسالا دصقي نأ ريغصلا

 قرغتسا نإف يأ «قرغتسَي ملو ,كانه هملعتس امك نيميلا غارف لبق هدصقي نأ

 ْيَلَع هَل :لاق ولف دش نم آلإ اضيأ عامجإ وهو لطاب ناف ةرشع لإ ةرشع يلع

 ُهْسْكَعَو يفت تالا َنِم ًءانتسالا دل ةع ُهَمرَل ةَيِناَمَث الإ ؛ةَعْسي الإ ةرشع

 .قدلطلا يف ينأيس امك

 : ىلاعت هلوق هنمو ًاعرشو ةغل هدورول ءب اإ فلا سنجلا ريغ ْنِم ٌحِصَنَو

 يأ .يفلأ نود ُهَمَمِبِق بوش ُنّسيَو 4لا عا الإ مع ْنِم هب ْمُهَل ا

 ظ ام نيب هنأل ؛حصألا ىلع ءانثسالا اذكو وغل ريسفتلاف قرغتسا نإف «قرغتسي ال ىتح

 ءانثتسالا حصيو يأ نيل َنِمَو قرغتسم وهف هب ظفلت هنأكف ءءانتسالاب دارأ

 الإ هَل ُهَل ٌمِاَرَدلا لَه وأ تيا اَذَه الإ هل ُراَدلا ٍِدَهَك «قلطملا نم حصي امك هنم

 « ذاش جَو ِنّيعُمْلا يِفَو ؛ «صيرصخشلاك وهف ليتم ظفلب ج اًرخإ هنأ مَهْرَدلا اذ

 نم ال قلطملا نم نوكي امنا داتعملا ءانثتسالا نأل ؛هنم ءانثتسالا حصي ال هنأ يأ

 هنأل حصي مل ؛نالفل تيبلا اذهو هل رادلا هذه لاق ول هنأب هلئاق دهشتساو «نّيعملا

 .عرنم /*)داهشتسالا اذهو رارقإلا دعب عرجر

 ناك نإو حصي ءاننتسالا نال لبق ,ًادجاَو لإ هل ٍديِبعْلا ِءالْوَه :َلاَق وَ :تْلَق

 َعَجَرَو «ِنْيَدلاَو نّيعُمْلا وأ نيا نيب قرف ال ذإ ؛اعيش الإ ةرشع :لاق ول امك ًالوهحم

 ١٠١١۷. / ءاسنلا )٤١ ١(

 . ءاشتسالا )١(: ةحسنلا يف (#)
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 انإف ,قتعلاك هب ريغلا قح قلعتل نايبلا همزليو دارأ اميه فرعأ هنأل هيل نايل يف

 معا هلل 3 او حي ملا ىلع هيمي قَّدص ,ىسسُمْلا هنأ َمَعَرَو ؛ًادجاَو الإ اوتام

 . ةمهتلل ؛ال :يناثلاو ؛هقدص لامتحال

 .ُهَماَقَم راو ماق ؛نايبلا لبق تام ول :ّعْرَ

 ُهَقَحْلَ نإ ؛ةرابعلا حيحص نوكي نأب هرارقإ ربتعي نم يأ ييَسنب أ :لصف

 نكمي هنأب يأ ُسِحْلا ُهَبْدَكُي ال نأ :هيَحِصِل ًطرتشا «يبيا اذه لاق نأب يأ ءهيسفنب
 نوكي نأ سحلا بيذكتى نعم يو ءناعللا يف كلذ نمز فدصملا طبض دقو ؛هيعدي ام

 قولعلا نمز ىلع مدقتي نمز يف هقحلي ال دلولا ذإ حيحصلا ىلع ًاحوسمم قحلتسملا
 فورم نوک انأب ءاضيأ عرشلا هبذكي ال نأو يأ ٌعْرتلا ًالَو ؛قحلتسملاب
 هقدص ءاوسو هريغ ىلإ لقتني ال صخش نم تباثلا بسنلا نأل ريع نِ بسلا

 ,قيدصتلل اها ناک نإ احلا حتفب يأ قَحْلَتسُمْلا قدمي نأو !ال مأ قحلتسملا
 اذه ةيضقو «هريغ نم هب فرعأ وهو ؛هبسن يف اقح هل نأل «لقاعلا غلابلا وهو يأ
 ا يف عماستلا لصف يف فلاخو ءانه يعفارلا حرص هبو بسنلا تبثي م تكس ول هنأ

 نع لهألاب فنصملا زرتحاو «رارقإلاك ٍبّسَنلا يف غلا توكس نإ :لاقف ؛ةداهشلا
 ملأ «هبذكف تكس وأ ُةَبْلَكَف القاع يأ ءاغلاَب ناك ناف ءامهوجنو نونحباو يبصلا

 بيرق يتأيسف هار نإف «قاحلتسالا يف هريغ ُةمحازي ال نأ ًاضيأ طرشي :ةيبنت
 ةقاحلتساو ءأويسغص ناك نإ هقتعم وأ ريغلا دبع هل رقما نوكي ال نأ :ًاضيأ طراشير

 حاكن شارف ىلع دلوي ال نأ : اضيأ طرتشيو .طيقللا يف يتأي رفاكلاو دبعلاو ةأرملا

 .حيحص
 (هقيدصت ربتعي الو «هطورش نادججو دنع هبسن يأ تبق اريغص َقحْلتسا نإو

 هتوبث دعب عفدني الف ؛هل طاتحب بسنلا نأل ٌحّصألا يف ْلطَِي ْمَل ؛ةبذَكَو َعَلَب وف

 ألو لَو ًاشاَرِف هاش ْمَل اذإ اذهو «بيذكتلل لطبي :يناثلاو «ةنيبلاب تباثلاك
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 انونجب قحلتسا ول اميف راج فالخلاو ءراكنإلا ىلإ تفتلن مل كلذ اندهاش نإف هْيَلَع

 ١ .ركنأف قافأف

 ىلع بسنلا رمأ ءانبل لام هل ناك نإو يأ ءاريِغَص ايم َقِحْلَتْسَي نأ حِصَيَو

 طوقسب مكحو ُهنِم لبق ةقحلتسا مث هلم ولىتح ناكمإلا دّرجمب تبي اذحلو «بيلغتلا

 وهو قيدصتلا تاوفل ءال :يناشلاو ريغصلاك ٌحّصألا يف ٌريبُك اذكو «صاصقلا

 تلا ىلإ رظني الو بسنلا عرف هنأل ؛قحلتسملا تيملا ثري يأ ُهنِرَيَو ءطرش
 «سحآلا نود هيف طئارشلا عامتجال ُهَقَدَص ْنَمِل تّ اغلا نانا َّقَحْلَتْما رَلَو

 نإ طِيَقَللا يف يِتأَي ريغّسلا ُمُكُحَو فئاقلا ىلع ضرع امهنم دحاو قدصي مل نإف

 عامتجا دنع يأ بسن تبت ءيِدْلَو اَذَه :هَمأ ٍدَلول لاق ولو ىَلاَعَت هللا ءا

 نأ ٌلمتحيو ؛قّرلا لصألا نأل ءرهظألا يف ف ةاليتْسالا ثي الو ,مدقت امك هطورش

 خيشلا هححصو «رهاظلاب المع تبثي :يناثلاو للا لبق اكن يف ناک ةاليتسالا

 لبق اهلبحي نأ لامتحال يكلم يف ُهَتَدَلَو يِدَّلَو َلاَق ول اذكَو ةعامجو ٍدماح وبا

 تقلع :َلاَق ْنِإَف «نالوقلا اهيف يرجيف ٍكْلمْلا يف دلتف اهيرتشي مث حاكنلاب كّلِمْلا

 «ةلاحم ال دلو مأ تناكو لامتحالا عطقناو :ةآليتنمالا يعي تبت .يكلم

 يف تعيبف رسعم وهو ةنوهرم ةلاحلا كلت يف نوكت دق اهنأل رظن هيفو يعفارلا هلاق
 رق ملف رره شت فالح هذه ةلاحلاو داليتسالا توبث يفف اهازيشا مث نّْيَدلا

 م ْنِم ,شاّرفْلاِب ُهَّقِحَل ءاهنطوب يأ رقأو هَل ًاشاَرِف ؛ةمألا يأ تناك ناف «لامتحالا

 ناكمإلا هيف ربتعيف "“[ شارل دوا ] حيحصلا ثيدحلا قالطإل «قاَحْلَْسا ريع

 ةع ناک: تاق هاَهْنَع هللا يضر ةَشْئاَع رع [ْرَجَحْلا ٍرِجاَعللَو :شارِفل دولا ] ثيدح )١4(

 :تلاق .ةظيفاف ينم هنر هدو نأ «صاقو يبأ نب دعس ءى دهَع صاَقو يبا ن 7

 هي يلٳ دِهَع دق يج نبا :لاقَو < صاقو يبأ نب دعس هدأ حتفلا مَع ناك امل

 هلل | لوُسر ىلإ اقواس .شاَرفىَلَع دلو يبأ ةو ا يج: َلاَقَف ؛ةَعْمَر نب ُدْبَع ماف

 عَ ن ُدْبَع َلاَقَف .هيف يل َدِهَع ذق ناک :يبخأ ُنْبا ول | َلوُسَر اي :ٌدْعَس َلاقن دي

 .[ةَعْمَر نب دنع اي كَل وه ] :4 ئبنلا لاق .هشارف ىلع دلو «يبأ ةو ناو يا
>> 
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 ؛ج وزلاب هقوحلل «لطاب ديسلا قاَحلِتْساَو «جوزلل دلولاف ةَجْوَرُم تناك ْنِإَو ءطقف

 ُهْبَسَن تشق ءيَمَع وأ يخأ اَذَهَك ؛وريغب بسلا َقَحْلَأ اذإ اًمأَو ل سافل نأل

 هسفنب هقحلأ اذإ اميف يأ ءةقباّسلا طوُرُشلاب الجر ناك اذإ يأ ءهب قَحْلُمْلا َنِم

 .بناجألا ىلإ ال هسفن ىلإ هنم بسنلا ىدعتي نم ريغلاب هدارمو «يتأت رخأ طئارشو

 لَو هب قاحلإلا هريغل سيل ًايح ماد امف يأ ءاتْيَم هب قَحْلُمْلا وك ٌطَرَتْسُيو
 0 وم 4 5 جھ 1

 ناعلب هافن امدعب ثروملا هقحلتسا ول امك ٌمّصألا يف ُهاَقَن نوُكَي ال نأ طرشي

 توملا دعب هقاحلإ يفق ؛هنالطبب مكحلا قبس بسن هنأل ؛طرتشي :يناثلاو «هريغو

 .هبسنب راع قاحلإ
 ع

 يذلا بيرقلاو يبحألا رارقإب تبغي الف يأ ءازْئاَخ ًاثراَو ٌرِقُمْلا كرك ٌطَرَتُْيَو

 ؛حيحصلا ىلع ةجوزلاو جوزلا ةقفاوم طرتشيو ؛ثروملل ةفيلخ سيل هنأل «ثري ال

 نوك عم ؛هنأ يضتقي هقالطإو ؛هطخب ره اذك ثري أل َنْحْلَتْسُمْلا ذأ :حَصألاو

 . ٌءيش انه طَقَسَف «لقعيال اذهو «ثري ال قحلتسملا نأ :حصألا نأ ؛ًازئاح ًاثراو رقملا

 هحوو «زئاح ريغ ائراو ٌرقملا ناك اذإ اميف هضرف هنإف باّرّصلا ىلع ِرّرَحُمْلا يف وهو

 RAE ا وهو بسلا عرف ثرإلا نأ :عنملا

 ىلع عرف هنا رخألا ركتاو ءانْيبأ تنب ةنالف حسلالا ةا لاق اذإ اهب يأت ةلباقتو

 يأ ويصح يف ّدِقُمْلا ُكِراَشُي ًالَو تبني ل يذلا بسنلا عرف هنأ عم اهحاكن رقما
 رئاح ريغ هنأل ٍراَرقإلاب دري ال َِنَرَوْلا َنِم َعِلَبْلا نأَو ءاعطق هب رقي مل يذلا نود

 .بسنلل اطايتحا درفني :يناثلاو

 هَ

 ملو ءركنملا يعي ءَتاَمَو ٌرخآلا َرَكْنَأو «ثلاثب يأ ءَنيِئراَوْلا ُدَحَأ فأ ول ُهْنَو

 :حيحصلا يف يراعحبلا هاور .[ٌرُجَحْلا ٍرِهاَمْلِلَو شارف دولا ] :ِلو يلا لاق هن

 ةديدع قرط هل ثيدحلاو )7١87(. ثيدحلا :تاّهبَشْلا ريسفت باب :عويبلا باتك

 نب يلعو دوعسم نباو نامثعو ةريره يبأ قيرط اهنم هيو هللا لوسر باحصأ نع

 .مهريغو تماصلا نب ةدابعو مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاربلاو ريبزلا نباو بلاط يبأ



 م4 ٍراَرقإلا بانک

 رارقإ نأل «عنلا ياشار هل راص تارا ج نأل بسلا تّ رقما الإ فري

 اثراو فلج م نأب يأ تملا الإ هري ْمَلَو) هلوقو «لصإلا راكنإب قوبسم عرفلا
 ؛ٌرقأو ًانبا فلخو ركتملا تامف نيوخأ اناك ول امك رحآ اٹراو فلح نإف ؛هاوس

 تبني ثاريملا نأ فالح الو ؛هريغو يعفارلا هركذ امك ًاضيأ هيف راج فالخلاف

 .(رعآلا ركنا هلوقب ززتحا هنعو «هعرف بذكي مل هنأل نیقابلا قفاوتب

 نأب يأ ٌّرِقُمْلا بسن ٌلوُهْم هلا َرَكنَأَف «لوُهجُم هُ م ةوخأب ر اح نبا را ول ُهْنَ

 «هل هجو ال هراكنإف بسنلا ررهشم ر ا نال یی هيف ْرْثَوي مل ؛ يبأ نبا تْسَل لاق

 .هايإ هراكنإل «معن :يناثلاو

 ل ذل ينو واح راب يشي لوطي أ تز
 رفا ْقَحْلَمسُمْلا ُهْيْجْحَي ٌرِهاَظلا ثراّولا ناك اَذإ ُهنأَو معز يف ثراوب سيل

 هراتحاو رقما بجحيو ناتبشي .:ينالاو ءرودلل ثزإ لَو بسلا تبت تيم ناب

 . ةعامج

00 

 :خساتلا بتك )١( ةححسن شماه ينو هرّيغلا :(7و )١ ةححسن ينو هَّرِقَمْلا :(7) ةخسن يف (#)

 ىضتقا .هللا همحر حراشلا ةرابع يف دوصقملا ىنعملاو قفاوتي هنأل هانتبثأف .رقُملا هلع

 .هيرنتلا



٠. 

2 

 يرمنلا سما ربع
 کوو رمل للا نكس

 ةئراحلا بات

 ٌرايَع فيفخلا مالغلل ليق هنمو َءاَحَو بهذ اذإ ّسرفْلا راع نم اهلصأ :ةّيراَعلا

 كديدشتب يهو ؛اهلَعف عراشلا نأ ءراعلا نم ةقتشم اهنأك يرهوجلا لوق حصي الو

 اَهَدْرَيِ هيَ ءاقُي َعَم هب ٌعافِتنالا لحي مب عافتنالا ةَحاَإ اهتقْيَتَحَو ءاهفيفختو ءايلا

 بلا ىلع أوواعتوإل :ىلاعت هلوق عامجإلا لبق اهبابحتسا يف ٌلصألاو “يع

 .يِراَرَعَو يِراَوَع ُهْعْنَحَو روُهْشَمْلا ىلع ددم ءا ةقفحخم :ةيراعلا وأ ؛ةيراعلا ٠9 ١

 لق سو .ًءاَحَو بهذ اَذِإ :ُهرْيِعُي ءيا راع نم ةذوخأم يه :ةغللا لهأ لاق

 نم ِءِرْواَعتلا نب ةَفَحْسُم وأ .ةراَعإلاىلعع ِةَراَعلالإ ٌةبوسنم يهو ؛رايَع :فيفخلا مالغلل

 .لؤادتلاو وبْواتتلا نعم. مهيب ُهولواَدَت اذإ :ُرْرعَتو ورونو يلا اورو موق
 امب امير رهف ُبيَعَو راع اهبلط ّنأل «راّعلا ىلإ ٌةبوسنم اًهنأك ّيرهوجلا لوق امأ

 انديس عراشلا اهلعف دقو جرح ال هنأل ؛كلذك سيلو .بلطلا نم جرحلا نم لصحي
 ال ضارتعالا اذه لشمو ءاهلعف ام ًابيع تناك ولو ؛يتأيس امك ي ٍدَّمَحُم لوسرلا

 نإف اولا نع َةَيِلْفُْم ةيراعلا فلأ نأب ًاضيأ هيلع ضرعا امبرو .ةغللا لقان ىلع يئأي

 ُهنرَعَأ لوقت كلتو ءاذكب تري ليلدب ءايلا نع ةَيِلَقنُمَف اعلا فلأ اأو (ةيررع اهلصأ

 ْ ّْ .اذک

 َرُهَو بكرا كلم ءاقْيتْسا م ءاّيشألا نم عافتتإلاب ُنْذإلا :حالطصالا يف ةيراعلاو
 يه يِ ٌةُيِراَعْلا :َلاق :15١1ص ۷ ج :ريبكْلا يواَحْلا يف ٌيَِرَراَملا ُهَنَع ربع اَم

 ءاضيإلا نم ريثك هللا ةمحر نقلملا نبا فيرعت ينو .ِةَبقَرلا كلب ءاقيتسا مم ماسلا
 ىَلَع ءيشلا ٍةَعَفنم ىَلَع ذَقَع يه :ةيراَعلا ناب :يتأي امك هد نأ نكميو «ريبعتلاب

 . ضع ريغ نِ در َِكرلا كلِ ءاَقَب عم لْواَدتلا لس
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 AY ٍةيراَعْلا باتك

 مث مالسإلا ءادشبا يف ةبجاو تناكو . فلس امك 4 هلعفو "'*”74 ىرقتلاَ
 نم مسا ثيدحلا باتك بحاص بتك اذإ اميف اهبوحوب يريبزلا ىتفأو تحسن
 عسل ةحتسن : بتكيل کیل هنذإب بتك اذإ ام هلثمو «هباتک يف هاورو هعمس

 اًينأل ؛نونْجَمْلاَو يف هيف او يبصلا ةراَعإ حص الف يأ ءِهِع هربت ةَحِص ريما طارش

 2 هيفسلل زري :يدرواملا لاقو ناّيعألا ٍةَحاَبِإك ورع نو ني سف عیال ٌدَحاَب

 ُهُكَلِمَر لاعب ُهْنَع هُئانفَيْسإل هبْلسَك يف ًادوُصُقَم َسِيلُهلَمَع ناك اذ هدب ةراَغ

 ةيحضأ وأ ايده رذن اذإ معن ءاهنود اهيلع ُدِرَت ةراعإلا نأل ؛ةبقرلا نود يأ ةَعْفَمْل

 ءاهكيلمت هل نأل ؛نايعألا نم اهريغو لاملا تيب يضارأ ةراعإ مامإللو ؛هريعي نأ هل

 قلطأ نإو ؛يبصلاب رضت الو ةرحأب لباقت ال ةمدخل ريغصلا هدلو ةراعإ بأللو

EDEىصوملاو ةعفتملا كلم هنأل  

 نذأ نإف ؛رجؤي ال اذهو ِءاَهَل كلام ُرْيَغ ُهنأل « (حيِحّصلا ىلع آل ةعفنملاب هل

 كلي ٍرحَأتْسُمْلل نأل ءيشب سيلو رحؤي وا راتلل امك يالا «زاج
 ' الف ةعئام وأ زوجتف ةراعإلا ىلع ةلاد ةنيرق دحون نأ نيب قرفلاب ليق ولو «ةَعَفنَملا

 .ةورك اب مو دعمت |

 هلف بوكر لل ةباد راعتسا اذإ امك يأ هَل ةعفنَملا يِفْوَتْسَي ْنَم بيتس َبيِنَتْسَي نأ ُهَلَو

 َدَح ركذي مل خيشلا نأ :ْمَلْعاَو هل لصحت ةعفنملا نأل ؛ةجاح ين هل ًاليكو اهبكري نأ

 الف ال ْنَمَو اَّبلَط هن حص ِةَبهْلا لوق هم حص ْنَم لک :يدرواملا لاقو «ريعتسملا

 ةعفنم يأ هب اعِفَتنُم ُهَنْوَك «راعتسملا طرشو يأ ِراَعتْسُمْلاَو .هيفسلا هيلع دروأو

 دمع وس مدس

 )٤١  0ةدئالا / ۲ .

  (EYُلاَقُي امل اَسَرَف كي يبنلا َراَعَتساَف ةديدَملاب عرف ناك) :َلاَق ؛بط كلام نب سنأ نع

 ثيدحلا :داهجلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(بذنم هل ) .)۲۸٥۷:ظفل يلو

 «بوُدنَمْلا هل لاقي ءةَحْلَط يبأ ياسر یش رست رتل ى نع

 يف يراخبلا هاور .[ ارحبل ُهاَنْدَحَو إو يش ْنِم انيأر ام ] :َلاَ !عجر الف .هْبكَرَف

 ۰ (YY) ثيدحلا :ةبهطا باتك :حيحصلا



AY ٍةَيِراَعْلا بات 

 ءاهكالهتسا يف اهتعفنم نأل ةمعطألا ةراعإ زوجي الف يأ ههيْيَع ءاَقَب عَه ةرهاظ ةحابم

 يف حصي الف قالطإلا دنع نييزتلل ريناندلاو مهاردلا ةراعإك ةعفنملا تيفحخ نإف

 .ةمتتلا ف باحأ هبو يعفارلا لاق امك ةحصلا يغبنيف نييزتلاب حرص نإف «حصألا

 اذكو كلذ يف روذحمنا مدعل مّرْحَم وأ ٍةَأرما ٍةَمدِخِل ٍةَيراَج ةَراَغِإ ْزوُجَتَو

 يف حصألاف ىّهتشَت ال تناك اذإ الإ مهلا هيَ مَرْخَمْلاب عرعر ءاهجوزل اهتراعإ

 ةذيعلاب حرر ملا ريغصلا حرشلا يف يعفارلا [ حصو ر ا

 ىلع ِهيِزنت ةهارك يهو هيلع هتمديخ ميرحتل رسل فكل لش ُةركبو
 . ةضورلا يف حصألا

 .راعتسملا نود ًانيعم ريعتسملا نوكي نأ دب ال :ٌديَِ

 لف َعَم اَمِهِدَحَأ ظْفَل يِفْكَيَو ,ينرعأ وأ كترَعأك ظِفَل ٌطارتا :ُحّصألاَو

 رلىتح ؛امهنم ٍدحاو يف ظفللا ربتعي ال :ينانلاو ماعطلا ةحابإب اه ًاهيبشت «رخآلا

 عفانملل ةبه ةيراعلا نأ ىلع ٌّنيبم فالخلاو «ةيراعلا تص ًاصْيمَق ُهاطعأف ًايراع هآر

 , ةحابإ وأ

 تناكو ؛ةيدهلا فرظب هيلإ ىَدْهّملا عفتا اذإ :رظفْللا طارش ىلع نادرو َناَعْرَف

 فرظلا فلتو يفرط يف هَمْلَسَو اعيش ناسنإ نم ىزتشا اذإو «ٌةيراع هنإف ؛ضوع الب

 هيلع ًانومضم نوكي هنأ :يعفارلا نم ةراجإلا باتك يف حصألاف ؛يوشملا دي يف

 .ةيراعلا نامض

 م ا ديم( يسرع ا عك هم رس سك ع hef مومو LE مك عر

 ةرجأ بجوت ةدِساف ةراجإ وهف ,كَّسَرف ينريعتل وأ ةفلغتل ةكترعأ :لاق ولو
 ةدساف ةيراع هنأ بلطملا يف ححصو «ةيناثلا يف قيلعتلاو «ةدملاو فلعلا ةلاهجل ِلِْمْلا

 درا ِةَنْوُمَو ءاناجي ةعفنملا لذي مل هنأل دعب هيفو :لاق ءةرجأ الف ظفللا ىلإ ًارظن



 AYY ةيراعْلا باك

 نىس [ يدو ىَتَح تذخأ ام ديلا ىَلَع ] ُمالَّلاَو ةلّصلا ِهْيَلَع هلوقل (ِريِعتْسُمْلا ىَلَع

 طرفي مل نإ اًهنيّض ,لامعتساب ل تفلت ناف ك1 کالا هححصو يذهزلا

 :َلاَقف أ يب ناّرفَص ن نح موب * اردا راسا ] ُمالَسلاَو ةالّصلا يلع هنأل

 هل ركذو مكاحلاو دوادوبأ هاور [ ةَنوُمَْْم ارا ل: :لاَثف ؟دِّمَحُم , اي بْصْغَأ

 ابلا رخآ فئصملا هركذ فالح نامضلا ةيفيك يفو « **”ولسم طرش ىلع دهاش

 نيمضت يف باب :عويبلا باتك:نئسلا يف دواد وبأ هاور ؛فينلا نع ةرمس نع ثيدحلا 4 ١(
 «(١؟55) ثيدحلا :عويبلا باث :عماحلا ف يذمزلاو .("051) ثيدحلا :ةيراعلا

 :(1009/97:7)ثسيدحلا :عویبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .حيحص نسح :لاقو

 .يبهذلا هقفاوو .هاجرخي مل و يرامحبلا طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو

 )١۷١۳( ثيدحلا :بوصغملا در باب :بصغلا باتك :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلاو

 . هل ظفللاو

 . اعد )١(: ةخسن يف (#)
 ثيدحلا :ةيراعلا نيمضت يل باب :عويبلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور © )٠٤۸(

  ءاذه ريغ ىلع ٌريغت طساوب هتياور يلو ؛دادغيب ديزي ةياور هذه :لاقو «(۳۵۹۲)
 ؛4 .-”و4ص ۲ج :بابلا نم )١5١( ثيدحلا :عويبلا باتك :نئسلا يف يطقرادلاو

 مول انار :لاَقَف ءاهنَمْضَي نأ د | ُلوُسَر هيلع َضَرَعَف ءاَهْضْعَب َعاَضف :لاق هيفو

 .(ْبْعْرَأ مالسإلا يف

 ن ناوفَص ْنِم َراَعتا ب هللا لوم وْسَر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ظفل ينو @
 :َلاَق ؟ةاَدَوُم ةَيِراَع اَعَأ هللاَلوُسَراَي :َلاَقَف يح ةوْرَغ يف انانيسو اعرف ةي ا

 :لاقو )۷۲/۲۳١١١((« ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ ْتاْدَرُم ٌةَيِراَع]

 ننسلا ف يقهيبلاو .يهذلا هقفاوو .هاحرخي مو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح
 . (115190) ثيدحلا :ةيراعلا باتك :ىربكلا

 كده نح ىلإ َراَس و هللا َلوْسَر أ ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج نع @

 دنع اعارذأ لاس أ نب ناقص ىلإ ا لا لوْ ثمن: :هيَو تنحل

 ةَيِراَع لب ] :َلاَقَف ُدِّمَحُماَي ابِصْعَأ :لاقف ادع ني اهيل انو عزو اي
- 

 ما م م

 يف يقهيبلا اور .ًارئاَس ةي للا ُلوُسَر جرح من [ كِل ايدول ىتَح ةنوُمْصَم
 . 013190 ثيدحلا :ىربكلا ننسلا



AYY ٍةيِراَعْلا بات 

 نامض فنصملا ركذي ملو .يتأيسو ؛هب تفلت اذإ ام لامعتسالا مدعب جرحو

 .يتأيس امك نيعلاك هنأ :حصألاو «ءازجألا

 .غال طرشلاف ةنامأ راعتسملا نأ طرشب راعتسا ول :ٌعرَف

 ىلإ بوفلا سبلك ةيلكلاب فلتلا وهو يأ ُقِحَمْنَي ام ُنَمْضَي ال هنأ :ٌحّصألاَو

 نوذأم ببس نع هئودحل لاَمْعَتْساِب ءءازجألا ناصقن وهو قِحَسنَي ْوَأ «ىلبي نأ
 اک دنت اذإف كر ٍةَيراَعلا ق نأل 5 هنأ :يناثلاو «هيف

 ؛ةادؤم ةيراعلا نأل َقِحَمْمْلا ٌنَمْضَي :ُتْلاَثلاَو «ميوقتلا تالاح رخآ يف قاحمالا

 تفلت نإو ؛مدقت ال قحسنملا نود يأ هلدب نمضيف هدر تاف دقف اهضعب فلت اذإف

 تب رواه شلل او اه ول ابك طف اه ف نود غ لاا

 هركذ بوشلا قاحسناك ؛نمضي ال :ليق ؛رسكناف هب لتاقف ًافيس هراعأ :ٌعْرَ

 .يرمْيَصلا

 ريع دت نع هَ هديل حالا يف تشعل .يجاتش ني يسا
 اذ[ اميف اخ راج تدا e a  هيقك :يناثلاو هةنوُمْْعَم

 1 . هيلع فوقوملا نم وأ ةعفنملاب هل ىصوملا نم راعتسا

 كلاملاىلعو رجأتسملاىلع در نإ ريعتسملا ىلع ةراعتسالا هذه يف درا ةَنْؤُم :ٌعْرَ

 ىَلَع ٌدّرلا ٍةَنْوُمَر) :ًالوأ هلوق نم كلذ ىنثتسيف رحأتسملا هيلع در ول امك هيلع در نإ
 .(ريِعتْسُمْلا

 بَلِ اََمْلَس ْنَم دي يِف وأ ِهِلْغُش يف هع ليكو دي يف عباد تفلت ؤو
 . هيف ٍضَرْعِل اهذخأي مل هنأل ناَمَضص الق ءاهملعي يأ ءاَهَضْوَرُيِل

 ٍةَعاَرزل ُةَراَعَأ نإف قّيِراَعلا ٌعضو ُهنأل ءنذإلا بسحب ٌعاتلالا ُهَلَو :لصَف

 هلو ءاهلثي ىضر ةطنحلاب ٌهاضر نأ يا مل نإ اهلل ديف كال“ ءاَهَعَرَر ٍةَطنح

 اعطق امهنم ّرضأ عرزي نأ زوجي الو اهن نأ الإ الإ ؛ىلوألا قيرط نم ريعشلا عرز

 ا



 م4 ٍةيراَعْلا بايك

 ُهَلمْطأو رحم يف هب حرص «َلَقلا ِِرْبَغ ْنَع يهو عون نع ول :ٌعْرَ
 ا 0

 قلطأ ولو ؛هررض نم رثكأ اهررض نأل ,ةطنحك هقوف ام ْعَرَرَي مل ريعشل وأ
 قالطإل ًءاَش ام ٌعَرْرَيَو حّصَأْلا يف حص «ةعارزلل كترعأ :لاق ْنأب يأ َةَعاَررلا

 عرزي الو ؛حصي :ليق ولو :يعفارلا لاق ءررضلا توافتل ؛حصي ال :يناثلاو ظفللا

 .ًابهذم ناكل ًاررض عاونألا لقأ الإ

 امهررض نأل ,سْكَعألَو ءفحأ هنأل ٌعْرّرلا ةف سارغ وأ ءانبل َراَعَتْسا اذإو

 «سكقلا اذكو ءءانبل ريعتسم سرغي ال هنأ ٌحيِحّصلاَو «ماردلا امهنم دصقيو ٌرثكأ

 يف ُساَرِغلاو رهاظلا يف ءانبلا ررض ذإ ءررضلا فالتخال ؛سارغل ٌريعتسم يبي ال يأ

 .ديبأتلل امهنم الك نأل زوجي :يناثلاو «قورعلا راشتنال نطابلا

 قر
 ل عل

 ّنأل ةَعفنَملا عون نفت طرب ْلَب ّةَقَلْطُم ضْرأألا ةَراَغِإ حيصت ال هنأو

 ةراعإلا ىلإ ةجاح الو ءاهبسح ىلع نكتلف ؛ةجاحلل تزوج ةيِعْرَش ةنوُعَم َةَراَعإلا
 هيف ام رضي الو ةقلطم حصي :يناثلاو «يلازغلاو مامإلا دنع رهظألا ره اذهو «ةلسرملا
 هَدَرْوَأ ام اذهو قَراَجِإلا يف ُلَّمَتْخُي ال ام اَهْيِف لمَ ةيراعلا نأل ؛ةلاهجلا نم

 امك ؛ٌرثكألا هيلع نأل اذه حيجرت يغبنيف ينايورلاو يوغبلاو يدرواملاو َنويقارعلا
 هن امل نفد ىلع ْطْلَسُي ال ةراعإلا قالطإ ّنأب ٌمطقلا ٌهجولاو :يعفارلا لاق «هانررق

 ضرألاك ًادعاصف نيتهج نم هب عفتني راعتسملا ناك اذإ هلك اذه ؛مورللا ررض نم

 يف جاتح ال هنإف ؛شرفلاب طاسبلاك ٍةدحاو ةهجب الإ هب عفتني ال ناك اذإ امأ «ةبادلاو

 .يضوُرَْمْلاِب كلذ يف ةلمعتسيو عافتنالا نايب ىلإ هتراعإ

 َنِم ٌقاَقِتْراَو هِرْيِعُمْلا َنِم هرم اًهنأل اش ىتَم ِةَيِراَعْلا دَر اًمُهنِم لكل :لصف

 الق نفَدِل َراَغَأ اذإ لإ ُهَدِّيَممْلاَو ةقلطملا ٌءاَوَسَو مازلإلا اهب قيلي الف (رْيِعَتسُمْلا

 رفحلا لبق عوحرلا هلو «تيملا ةمرح ىلع ةظفاحم نوفدَمْلا أ َسرَدنَي ىَتَح عج
52 
x 

 يَِباَوَج لوأ وه (نرفدَملا رثأ سردي ىتخ) هلوقو تيما هيف عضوي مل ام هدعبو



 ةَيِراَعْلا باك ماله

 . ديبا ندا ّنأل ؛طَق مجري نأ هَل رو ال هنأ :اهريعأو نْيَسُح يضاقلا

 كسي زدنا راما اذ ام يهر قف نيكة نه ميلك دق ةرراقلا

 ءحصألا وهو يبتحجألا كي ىلع قاب َنَمَكلا ناب انلقو نيم بأ نفك ولو قدم
aاوُرْيِعَأ :لاق اذإو  

 اذكو ْيبْدتلا يف يمفارلا هركذ ةا ةيراع تناك ارْهَش نلف 000

 ضل رم راغ وتو .يلوتملا هلاق يجرب نأ َرَدن ْوَأ عح جّ الأ ٌريعملا رذن اذ

EES 8رار تاس  e 
 . رحبلا يف هلاق ؛عوجرلا هل نكي مل ؛ًالام اهيف َحّرَطَق

 زواجتي نأ الإ :ينايورلا لاق ءرحخآ هعم نفدي نأ زج مل نفدلل هراعأ :ٌّعْرَف

 اراق ناك نإ: روجيف ورك ناكم

 دعب جر مت قدم رک ذی ملو «ِساّرِغ لا سرع يأ ءساّرِْلا و أ ءانبلل راع اذِإَو

 مازتلاب يضر هنأل همر «لدب الب يأ ا ملفا طرقا ا

 يعفاشلا ركذي لو ءاناحم ُعلقلا ريعمللف عنتما نإف «علقلاب هيلع لعخدي يذلا ررضلا

 ةقلطملا ةيراعلا نع ةا روح او نر اهددحاو داعي ف رصنحلاو ألان شاطر

 علق َمَلَقْلا ُريِعَتسُمْلا َراتخا نإ «علقلا هيلع طرشي مل نإو يأ أَو ا ر

 SS ُهَكَلَم هنأل

 ملغَأ هل او ُهُمّرْلَت حص الا :تلَق .راعتسملا بوثلا لامعتساك هصقن نامض همزلي

 رذق ىلع ضرألا يف ا محلا تناك اذإ ايف سالك غو ذأ امك دريل

 تخ ْمَل نإَو ءًاعطق دئازل | مكح همزل علقلا ةجاح ىلع ًةدئاز تناك نإف ةَحاَحْلا

 لإ قرجأب هبي ذأ نب ُراَخْلا رِعْمْلل ْلَب مرح هنأل ءاناَجَم علق مل ؛علقلا يعي

 ام توافتلا ردق رهو «لدبلا لاح يأ «صقنلا شرا َنَمْضََو علق وا ءهلغم ةرحأ

 لام ٌعيضي الو ِهِلاَم ْنِم ِرْيِعُمْلا نم ةيراعلاب قيلي ال هنأل ؛اعوطقمو امئاق هتميق نب

 لصحي مل نإف ؛ٌنِسْحُمْلا هنأل ؛َريعملا انرّيحو ِنْيَقَحْلا نيب كلذب انعمجف ريعتسملا

 ا نالوا ا



 مالك ةيراَعلا باک

 نأ :هلباقم هجوو «ةثلاث ةلصح هذهف كلمتلا لاح يأ .هتَميِقب ُهَكَْلَمَتَي ْوَأ :ليق

 نيب ريختي هنأ ةضورلا لصأ يف فنصملا ححصو .يضارتلا نم هيف دب الف ؛عيب كلذ

 امك حيحرتلا اهيف برطضا ةلأسملا هذهو «ةميقلاب كلمتلاو شرألا نامضب علقلا

 الإ هل نكي مل ريعتسملل ءيش ضرألا يف ناك ولو ءاهرئاظن عم حرشلا يف هتني
 رييختلا رأت اهحالص ادب رمث راجشألا ىلع ناك ولو «يلوتملا هلاق «ةرحأب ةيقبتلا

 مل هيف ريح امن ءيش رايتحا نم ريعملا يأ تخ ْمَل ناق ,دادحلا ىلإ داصحلا نيب

 يف اَهْلْذْيَي مل نإ اًذكو ىلاظ ريغ هنأل ةرجألا ٌريِعَْسُمْلا لذ نإ ءاناَجم لقي

 َدْعَب ُهنأل عَلي :يناشلاو ضرع ِرْيَغ نم َعاَفِتْنإلا يِضتقت ةَيراَعْلا نل حصألا

 هيف ؟لعفي يذلا ام ٌمّصألا ىَلَعَو .ةَرْحَأ رْيغ ْنِم ِهِلاَمب ٌعاَفتْنالا زوجي ال عوُخّرلا
 اًهيِف اَمَو ّضْرَألا ْمِكاَحْلا عيب :َلِق مث :َلاَق ْثْيَح ْفْنَصُمْلا اَمُهاَكَح ؛ناهحو

 .نهرلا يف فلاسلا فالخلا عيزوتلا ةيفيك ينو .ةموصحلل ًالصف ءاَمُهنيب ُمَسْقََو

 هنم ريصقت ال ريعتسملا نأل ءائْيَش اَراَمْحَي ىح اَمُهنَع ْضرْعُي نأ :حصألاو
 ش يملا لام عيبك هعيب سيلف بحاو وه سيل عيبلاو ؟هرایتخا ريغب لازي فيكف

 ىلع ححصو «ةضورلا نم هطخب اهفذحو فلألاب هطخب وه اذك (اَراَمحُي ىتَح) هلوقو

 فنصملا ركذ مث .ةموصخلا لصفنت هبو ريعملا راتخي يأ ؛نسحأ وهو اهطوقس عضوم

 ٍريُِمْلِلَو :لاقف رايتخالا ىلإ امهنع ضارعإلا وهو :حصألا هجولا ىلع بتزتي ام
 هنأل ءجّرفتل نذإ ريب ٌريِعَتسُمْلا اَهُلْخْدَي الو هكلم اهنأل هب ع اًفنإلاو اهلوخُ

 ةنايص ٌحَصألا يف حالصإلاو يقّسلِل ُروُجَيَو .يبجألاك ناكف هيلإ هب ةرورض ال

 «هكلم ىلإ لصي نأ ىلإ هريغ كلم لغشي هنأل ءال :يناثلاو «عايضلا نع هكلمل

 هكلم عيب ًاضيأ ريعمللو ءرخآلا نم يأ «هكلِم ُعْيَب «ريعتسملاو ريعملا نم يأ ءلُكِلَو

 شاقل هيَ ريهتْسُمْلِل سيل :ليقو يلا رييخت يزتشملا ريخي مث «حصألا ىلع ثلاث
 آل اَذَه ناب :هنع لوألا باحأو «ةميقلاب هكلمت ريعملل نإف «رقتسم ريغ هكلم نأل

 فلس اميف ةَقَلْطُمْلاَك ََتقَرُمْل ةَيِراَعْلاَو ,عوفْسَمْلا صْقّسلا مب يف اَمَك يلا عمي

 بلطل وأ اذه دعب سارغلاو ءانبلا ثادحإ نم عنملل نوكت «ةدملا نايبو ماكحألا نم



 نأ ىلإ اباد ِةَدُمْلا َدْمَب يأ َعَجَر اَذإ ًاناَجَم اهيف لقا هَل ؛لّوَق يِفَو ,ةرحألا

 .اًهييُم َدْعَب عقلا ِةَدُملا نايب ةَدِئاَ

 ًءاَقْبإلا ِهْيْلَع أ ٌحيِحّصلاف عْرّولا كارذإ لبق َعَجَرَو ٍةَعاَررِل ُهَراَعَأ اذإو

 صنقنلا شرأ مرغيو حلقي نأ ريعملل :يناثلاو «رظتني ّدمأ هلو مزح هنأل ِداّصَحْلا ىَلِ

 هَل أو ؛ةميقلاب هكلمت هل :ثلاعلاو َقَتقَرُمْلا ةّيراَعلا نم ًاجيرخت ساّرِغلا يف رم امك

 مم لب ىلإ ةا َراَعَأ ْنَم ةبشأف عوجرلا تقو ىلإ ةعفنملا هل حابأ اغ هنأل ةَرْجَألا

 ؛هل ةرجأ ال :يناثلاو «لئيلا ٍَرْحَأب نَمأَم ىَلِإِهِعاَتَم لق هيلع نف ؛قيرطلا يف عحر

 مم نا يا (ةافوتسملاك داصحلا ىلإ ضرألا ةعفنم نأل

 ْوَلَق هعطق هلف بطرلاك ًاليصق دصحي امم ناك نإف «هوحنو حمقلاك ًاليصق دصحب ال

 نم هيلإ راشأ امل ءًاناَجَم َعَّلَق ٍةَعاَررلا ريخأتب هريصَفَمل اهيِف كرذُي ملو َةَدُم َنّيَ
 ,ىرملا اذكو يأ ُلْيَسلا َلَمَح ْوَلَو ءًاقلطم هراعأ ول امك وهف الإو ًارصقم هنوك
 قاب هنأل E ناك "ري نأ ردا ٍبِجاّصِل رهف تق ِهِضْرَأ ىلإ ارذب

 امام اًهْنَع ضرع اذ اما ءاهُكِلَم اهنع ضرعي مل اوو ٍةح يف اذهو وكلي ىلع
 م كيلا نأل ون ىلع ر هنأ حّصألاَو ءرضْألا بجاَصإ اًِنَْكب عقلا يبي
 اف هل نف رش راد اره ى رجح ةاصغأ ترشا رلامك وهف ديف داب

 مَا ٌرَجَّش وهأ :تبانلا يف رظنيف ريعتسم وهف ؛ٍدعتم ريغ هنأل نارا :يناثلاو

 .قَبَس ام ىَلَع ْمْكُحْلا نويو ؟عْرَز

 ىلع كاملا َقْدَصُمْلاَف ءكِلَدَك اَهُعراَرَو ضزألا كلام فلا وأ ءاهكترُجأ
 دعب نيعلا يف افاتخا ولو «نايعألاك اهيلع ةضواعملا حصت عفانلا نأل ءِبَهْدَمْل

 ءانه اذكف ُكلاملا َقَّدّص ؛اهينتبهو لب :لاقو ؛اهكتعب :كلاملا لاقف ؛اهكالهتسا

 لصألاو ؛ةعفنملا ةحابإ ىلع قفا امُهنأل عراّرلاَو بكارلا ُلّوَق لرقلا نأ :يناثلاو
 يا ًالقن نيلوق ىلع ةلأسملا نإ «نيقيرطلا ّحصأ اذه د نع ملا ا



 A۸۷۸ ةَيِراَعْلا باتك

 وه اذهو «ةبادلا كلام نود ضرألا كلام قدصي :يناثلاو .ناصوصنم امه :ليقو

 .ضرألا فالخب ةراعإلا اهيف رثكي باودلا نأل ؛لافقلا هراتخاو ءامهيف صوصنملا

 ينم َتْبَصُغ لب :لاقو «ضرألا وأ ةباّدلا هذه يأ ,يِيَتَرعَأ :َلاَق ول اَذَكَو

 ؛ريعتسملا لوق لولا نأ :يناثلاو «هنذإ مدع لصألا نأل بهذملاىلع كلاملا قدصملاف

 «يناثلاب عطقلا :ثلاثلاو «لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو «قحب هفرصت نأ رهاظلا نأل

 «نومضم برصغملاو ةيراعلا نم الك نأل ءناَمّصلا ىَلَع اَقَما ِدَقق نيا تفلت نإ

 بحت امنو «نيعلا در لصألا نأل ,يفلتلا موي ةَميَقب ْنَمْضَن ةَيِراَعْلا نأ حصألا نك

 ول هنأل ضْبَقْل موب لَو ميِقْلا ىصْقَأب آل «فلتلاب ققحتي امنإ اذهو تاوفلاب ةميقلا

 اهنمضي :يناشلاو مدقت امك اهدمضي ال وهو هفالتإ يف هل نذأ ام نمضل اهنمض

 لحمو :يلوشملا لاق «ضرقلاك ضبقلا موي ةميقب :ثلاثلاو «بوصغملاك ميقلا ىصقأب

 نيعلا بهذت ملو لامعتسالاب تصقن نإف !قوسلا ريغتب ةميقلا تصقن اذإ فالخلا

 نأل ةَداَيٌرلل فَّلَح َرْثْكَأ ُكِلاَمْلا ِهِِعَدَي ام ناگ نإ «دئازلا نمضي ملا تفلت مث

 ٠ .اهركني هعيرغ
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 كفر
 يرمنلا) سلا ربع
 يدور غلا منال م

 ايس عْرّشلا يِفَو ةَرَهاَجُم املظ ءيشلا ذخ أ ةَعَللا يِفَرُه : :يلصقلا

ur oe 01  

 ٠ ةرورضلاب نيدلا َنِم ٌمولْعَم ةميرحتو

 َّسْيَل م حدي و هدَح يف ُراّييْالا َّوُه اذه نارد ريل نح ىلع ُءاليتسالا د ره

 لام ىلع ءالْييْسإلا ناَوْدُعْلاِب جَّرْحَو ؛ِتاّصاصِتخإلاَو قوقحلاو بلکلاک لاب

 لاق ذأ ره :ءاهقفلا فرع نو رور الط اظ ءاشلا دج ٍةغللا يف :بنمغلا © (145)

 ةّهحب رْيَغْلا لاَم ىلع ءاليا َرُمَف .ةَرهاَحُم وكلام نإ لع نم مرتْخُم موق

 E قراّسلا أ «قراسلاو و بيصاغلا نيب قرفلاو .ناَمّصلِل ُبْبَس لعن .يّدَعتل

 اراهج يدع غلا لام ذاق بياع انآ زورم ناکم نی ةي ربل لام

 . ًارْهَكَو املظ املط ءيا دخ ره نطل أ أ هتوف ىلع ادِيتْعُم

 َنيفَمَطُمْلل ليو :لَحَو رع هللا لوق ؛زيزعلا باتكلا نم يبصغلا ميرحت ف لصألاو ©

 /نففطلا) نورس ْمُهرْئْرَوْوأ مُهولاكاذإو َنوُقوتْسَي سائلاىَلَع اولاتكا اَذإ نيا
 [ ۱۸۸/ةرقبلا ر4 لطالب مكب مكاو اولان ارو :َلَحَو رع هللا لاقو .[ ١-٣

 ٠۹[. /ءاسنلا لطالب مكتب مكارم اركان ال اونمآ نیلا اها :ىلاعت هلوقو

 2 بلا بط :لاق ةركب يب نع ءاج ام ؛ةّحْسلا نم بصغلا ا ميرحت يف لصألا اأ

 مارح مك ْمُكَساَرطأو مكون مامو اإ ] یم يف لاقت رخل مَ
 kr َنوَقلَسو دَه ْمكِرْهَش يف ؛ اذه مكب يف ءاَذَه مکي ةر

 هدانسإو .[ضْعَب باقر مكب ْبرْضَي اللص يِدْعَب اوم الف الأ مُكِلاَمْعَأ نع

 ثيدحلا : ىنم مايأ ةيطخلا باب :جحلا باتك :حيحصلا ی يراخبلا هاور «حيحص

 ثيدحلا :ءامدلا ميرحت ظيلغت باب :ةماسقلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1741)

 . ATI) و 3(

A4۹ 



 AA بلصق باتك

 يقس نع كلاملا سبح ولو ,ةقرسلا رخل ارهَح يضاقلا دازو «مانتغالاب راقكلا
 سمشلا تباذإو دماج نع قزلا حتف فالخب نامض ال صال املتف هليخنو هتيشام

 شارف ىلع سَّلَج وأ ةد بر ولف «لاَمْلا يف فرص مل ُهنأل اض ويقام
 هدصقي مل وأ ءاليتسالا دصق ءاوسو ءاليتسالا ةياغ لوصحل هني ْمَل إو بِصاغُف

 دقي نم ةئيه ىلع هلهأب يأ ُهَراَذ لحد ْوَّلَو ةضورلا لصأ يف هب حرص امك
 قيرطلاب يأ ٍراَدلاىَلَع هَرَهقَو ُهَجَعْرأْوَأ ءاَهنَع ُهَجَعْرَأَو يعفارلا هيف امكى نكسلا
 دق ءارسف :ىّلوُألا يف اّنأ :ْبِصاَقَف ؛لخْدَي ملو اهب ف ًاضبق ةانلعج يذلا
 لوعخدلاو جاعزإلا ٌعمتحا اذإو ؛ِرلصَق ْنَع ينعي ءاليتسالا دوحو ّنأل !ال مأ ءاليتسالا

 ةنيرق هنأل «ٌبصغ هنإ :بلطملا بحاص هلاق امك ٌبرقألاف .نوكسلا ٍةئيه نع يلاخلا

 ءاليتسالا دصق نم دب الو ؛ًافرُع هيضبق يف اهنألف :ةيناثلا يف امأو «ءاليتسالا ىلع ةا

 «لحدي مل ام ًابصاغ نوكي ال هنأ يأ او ُهْجَو :ةيناثلا يفر ُمامإلاو يدرواملا هلاق
 مامإلا هلاق امك هتياكح يف فنصملل فلس ام وهو ؛يلازغلا قالطإ ىضتقم اذهو

 : ال هنإف ؛طقن ٌجاعزإ الإ دجوي مل اذإ اًمع هب ززتحا (ُهَرَهَكَو ُهَجَعْرأَو) هلوقو ُهْمَلعَأف

 .مامإلا هلاق امك اعطق َنامض

 طَقف تيل بِصاعُف ءرادلا يِقاَب نو ُهْنِم َكِلاَمْلا عمو ايب َنكَس ولو

 «بِصاغف اهيف ُكِلاَمْلا َسِيَلَو ءاليتسالا دصقب لحد ْوَلَو هيلع ءاليتسالا روصقل
 :رظني لب ءدصق ىلع ال لد اذإ اًمع ٍدصقلاب ٌرّرتحاو «لاحلا يف ءاليتسالا لوصحل

 بِصاقُف ؛ُهْجِعْرُي ملو ناک إو ابصاغ نوكي ال هنإف !كلذ ريغ وأ هل حلصت له

 ىَلَع ايون ُدَعي ال افيعض كوكي نأ الإ ءامهئالبتساو اًمِهِدَي عامتجال رادلا فضيل

 .هذه ةلاحلاو ءاليتسالا ءافتنال اهنم ءيشل ًابصاغ نوكي ال هنإف يأ ءرادلا باص

 ْتَدَحَأ ام ديلا ىلع ] :ٌمالَّسلاَو َةالّصلا ِهْيَلَع هلرقل دولا ٍبِصاَغْلا ىَّلَعَو :لصَق
 ةميق ال فلاتلا ناك ول ؛معن «عامجإلاب نبض ُةَدنِع فلت كإف 1*2[ ُهَيَدَوَت ىتح ا

 )١50( مقرلا يف مدقت )٤ ٤ ١(.



 بلصقلا باك ۸۸۱

 .هيلع نامض ال يبرحلاو «نامض الف هوحنو نيجرسلاك هل

 قز َسأَر حف ولو ءًاضيأ عامجإلاب ُهَنِمَص هلام دي يف ًالاَم فلت ولو

 نأب يأ« .حتفلاب طقس يبوطتموأ ,حتفلاب هيف هيف ام َجّرَحَف ٍضْرَألا ىَلَع ٍحوُرْطَم

 يف امأو يفآلنإلا ةرشابملف :ىلوألا يف امأ ءَنِمَض هيف ام جَّرَحَو اكو لح

 هدم دجوُي مل هنأل نمي مل حير ضراعب طقس نإَو ولعن ْنَع ٌئيِشاَن هنألف :ةيناثلا

 هب ٌَرَعظَأ امك حتافلا نامض نِ ةنإف نراقملا نع ضراعلاب زرتحاو هلعفب ج ورخلا

 .قزلاك ةنيفسلا لح مكحو ؛حيرلاك هيلع رئاطلا ٌعوقوو ؛ةلرلَرلا ضورعو ؛ُةُمالك
 يمص هس ل

 ىَلَع َرَصققا نإو «عاصإلاب ةنمّص َراطف ُهَجْيَمَو رباط نع صفق حق ولو

 يف هنأل الق َراَط م فقر ذإَو َنِمّص ٍلاَحْلا يف َرَط اذ هنأ ٌرَهْظألاَف حفلا

 هنأل ءاقلطم نمضي :يناثلاو «هرايتحاب رعشي يناثلا يفو «هريفنتب هناريط رعشي لوألا

 . ًارايتخا هل نأل ءًاقلطم ال :ثلاثلاو ءرطي مل حتفلا الول

 1 «ّبْصغلا اًهبِحاَص َلِهَج إو ءناَمَّص يدا أ بصاغلا ِهَيِىَلَع ٍةَبتَرَمْلا يدألاَو

 يأ لع نإ من ينذإ ر رعب ريع لام ىلع هذي تأ ذو هل امين س لهل نأ

 5 دلع فل ام ناَمَص ْيَلَع رقسيف يبِصاغ نم بصاغكف «بصغلا يناثلا

 ناَمّضلا ٌراَرَقَف ودب يِ ُبوُصْعَمْلا فت نإ «ُبِصاَقْلا هب ْبْلاَطُي ام ٌلُكِب بلاط

 ناَمَص دم الأ يف ةي تئاكو «بصغلا يناثلا ي ينعي َلِهَج نإ اذَكَو وع

 ٍةَناَمَأ َدَي تناك ْنِإَو ءرورغ الف ناّمَّضلا ىلع دقعلا يف لحد هنأل ةَيراَعلاَك

 ىَقَمَو هبال دب نع ةا هد لأى لع لحد هنأل يبِصاقلا ىلع ُراََقلاَف ةعيوك
 يأ اَقلُطُم ِهْيَلَع ُراَرَقْلاَف «فالتإلاب يأ يب ًالِقَئْسُم بِصاغلا َنِم دخلا فلت

 ءةَيِداَعلا ديل تا ْنِم ىّوقأ فالتإلا ّنأل هِةَئاَمَأ وأ ناًمَض دي هدي تناك ءاوس

 ُبِصاغْلا ُهَلَمَح ْنإَو «رثألا ىلع يتأيسو هيلع َلِمُح اذإ امع هب زرتحا اسم هلوقو

 «فِيِتُمْلا ُهنأل ؛رَهْظألا يف اد ؛ُهَلَكَأَف ةفاّييض ًابوُصْغَم ًاماَعَط هل هَل َمَدَق نأب ؛ِهيلَع

 ول ٌيهظألا ُلوقلا :يعي ءاَذَه ىَلَعَو رع هنأل ءبصاغلا ىلع َرارقلا نأ :يناثلاو



 ال :يناثلا ىلعو ؛ةرشابملا ميدقت نم هانررق امل ُبِصاغْلا ئرُب ُهْلَكأَف ِهكِلاَمِل ُهَمْدَ

 تدار ْوَلَو تغلب ام ةغلاب هتميقب ٌرُسْلاَك يأ هتَميِقب قيقرلا سفت نمت :لْصَف
 يلا ُهُضاَعْبَأو ءءايلا فيفحتب ََيِاَع بي تْحَن فلت وأ فلت تالا ىَلْعَأ ىَلَع

 اذكَو قراكبلا باهذك يأ هَمِيِق نم صقتن اًمب ّرُحْلا خه < اشر ردي ال

 ُلْيبَس ُهلْيِبَس ديلا َناَمّض ّنأل ؛ةيوامس ةفآب يأ تفلت انإ ديلاك يأ ةر َرَدَقُمْلا

 ام بحي هنأ ي ا ءاهيلع ا «تقلتأ ثإو «لاّرْنألا ناَمَض

 ت

 ا 37 ااا يف هملعتس ال ق من لک یک ّرُحْلا يف ِةُيِدْلاَك

 لا هيشت ال اهنأل ةا «نمضي ناول «يقاب يأ ٌرْئاَسَو كاش اَهَداَعَأ

 ءواولا رسكب يأ مَوَقَتْمَو يلغم :ىلإ ُمِسَقنَي ؛لاومألا نم ناويحلا ريغ يأ ُرْيَغَو

 ال يلثملا ٌّدَح يف تارابع باحصأللو مّرقتلاف الإو ّيلثماف لم هل ناك نإ هنأل

 يملا أ :حَصألاَو :لاق ثيح ُفنَصُمْلا ُهحَّحص ام اهنم حصألاو ءاهركذب لوطن

 دودعملا نع نزولاو ليكلاب ززتحاو هيف ُمَلَّسلا َزاَجَو ْنْرَو وأ ٌلْيك ُةَرّصْح ام

 ملّسلا زاوجب جرخو امهيف ٌملَسلا راح نإو 5 اسيلف بايثلاو ناويحلاك ع ورذملاو

 ةرابعلا هذه ىلع دريو «هباب يف قبس ام ىلع اهريغو «رابكلا رهاوجاكز وجي ال ام
 كلذل فنصملا ركذ مث ؛هلثم دريو هيف ُمَلسلا زوجي ال هنإف ريعشلاب طلتخملا حمقلا

 هومح تاحردو هيف راثلا لوحدل ماوقتم هنإف راحلا امأ راب يأ امك :لاقف ةلثمأ

 تاماَمَقلا ال لمرو يأ بارت ةراحإلا يف بلطملا بحاص هركذ اذك «طبّضتت ال

 «ربتو «دیدح و يأ «ساحنو «ةرقح اهنأل ؛اهيف نامض الف ؛يضارألا يف عمتجت يلا

 هلبق امأ «هبح جارحإ دعب يأ نطق ؛روفاکو ؛كسِمَو «بورضملا ريغ وهو يأ

 ةلاخن اذكو يأ (قيِقَدَو بنعرو «بلطملا بحاص هلاق امك مَّرَقَتم هنأب عطقلا رهظيف

 . ةفلتخم ءازجأ نم ناطلتخم امهنأل ‹نوُجْغَم : ةَيِلاَع آل «حالصلا نبا هلاق امك



 بلصقلا بات مم

 يف هنم فقوت اذهو ؛ٌلثم هل ناك نإ لغم اب نم فوصلا :يعفاشلا لاق :ٌّعْرَ
 او لا

 ُمَلَّسسلا زوجي الو «هل لثم ال دودلا رزب :تلقن اهنمو هيواتف يف لاغقلا لاق عرف

 بف رمح أ أ ةت ثر رْرَبْلا اَذَه َدَه نأ َنوُفرْعَي ال ٍةَمّصلا َلهَأ نأ هيف

 .رهْوَحْلا يف ٍملسلاَك
 كلذ نمىنثتسيو «فلاتلا ىلإ برقأ هنأل «فلتأ وأ فلت ات هلثم هلثمب يللا نمضي

 تةيربلا ةميقب نوكت انه ةبلاطملا نإف طشلا ىلع هب رفظ مث هيرب يف ًءام بصغ اذإ ام

 لثملا ةميق يأ ُةَميِقْلاَق ءلثملا نمث نم رثكاب هدوحول اّمإو هزاوعإل امإ يأ رعت ناف
 نكمل هَنلَف ؛زاوظإلا ةن ام ءبوصخلا ةميق :ليقو بيننا يف هب حرص امك

22 
 . .وثشتل# هلق لا نمي ودوُجو دنع امو و

 نأل لنيل ردت ىلإ بنمتأ تفر نم هميث ىصنا َربتعملا نأ :حصألاو و ر a كد اه ww eS F2 يس

 وب ًارومأم ناك امك ودرب ًارومأم ناك ةنأل ءبوُصْعَمْلا نْيَع ءاقبك لثلا دوجو
 خيشلا مالك يف حصألا لباقمو َنْيََدُمْلا يف ةميق ىصقأ مرغ لعفي مل اذإف ,بوّصغملا

 مويب ٌرابتعالا نأ اهنمو نم اًهْعحاَرَف ريبكلا حرشلا يف اهتركذ اهْجَو ٌرَشَع َدَحَ
 نع غابصلا نباو بيطلا وبأ يضاقلا هلقنو قْفَحَي ٍذِقيِح زاوعإلا ّنأل ةبلاطملا

 نيرثكألا

 يأ هدر ُهَفْلَكُي هاك نأ ِكِلاَمْلِلَف َرَخآ دب ىلإ يلثمْلا َبوُصْغَمْلا لقت ولو

 اَم ِدَّيلا ىَلَع ] فلاسلا ثيدحلا قالطإل ةَعيطوم مع

 اذإ

 لوقو 2. هيو ىَتَح تدحأ

 موقتملاو 1 يللا ةمومعل ةَرْيْغَو اذه لمْشي هولا ٍبِصاغْلا ىَلَعَو) ىضم اميف تنصل

 رجلا عقيل ةلوليحلل ءلالا يف ٍةَميِقْلاب ُهَبِلاَطُي نَأَو ءانه هترابع فالخب امهريغو
 ًابوحو يأ ءاَهَدَر ُهدَر اًذإَف .حصألا ىلع ذخآلا اهكلمي ةميقلا هذهو «ناكمإلا ردقب

 لب ِةَمْيِْلاب بلاط ْحَل بيرق ٍةفاسم ىلع ناك ولو :يدوراملا لاق َلوُلَْحلا لاوَرإ



 AAS بصفلا باك

 ذلئا

 دب دَلَبْلا يأ يف ٍلثيْلاب ُهَبَلاَط لإ لوقنَمْلا ِدَلَبْلا يف فيت نإَق بوصل دري

 را لي ةن تر لذا دقق إل يطيل يف نل رب هلع باطلا هيحوتل تاش

 اهيف لثملاب ةبلاطملا هل زوجي ناك هنأل «هيلع ًاظيلغت ءةَميِق نْيَدَلَبْلا

 ةن هلقنل َةَنْوُم ال ناک ن نإ هن هنأ :حيحتملاف ؛وفللا دب ريع يف بيصاقلاب رَ أر

 5 لب ءررضلا نم هيف ال ءِلمْلاب َةَبَلَطُم ل الإ ,لثملاب ُهَتبلَطُم هلق ؛ ؛دقنلاگ

 ءاقلطم عنملا :ثلاثلاو ءاقلطم لثملب بلاطي :يناثلاو «عارنلل ًاعطق ءفّلتلا ٍدّلَب ةَميِق

 سرلا مالك نم رحم رهو
 ةدايز ةلاح يف هنأل يفّلتلا ىلإ بصقلا َنِم هري ىصقأب نمضي ؛ُمَرَقُملا اأو ڈا

 يذلا دل دن م لبق یو یل نم هرب نإ راب بالم بصاخ يقل

 الب ًامّرقتم فلتأ اذإ يأ يللا مْوَي ٍةَميِقِب بلص الب فألثإلا يِفَو بف فل
 ٍةَِداَعلا دياب ناك انإ بوصغملا يف ئازلا ًنامض نأ :ههجوو رک ام ُهَمِرَل بصق

 ىنح اذإ يأ ءاضنأ ىّصقألا ْبِجاَوْلاَف قارس فلو ىنج ناف ءانُه ْدَحْرُي ملو

 اهثميق ةميهب حرب نإف ةدملا كلت يف هتميق تفلتخاو ةيارسو جردتب فلتلا لصحو
 نال ةّيِداعلا ديلا يفىّصقألا انربتعا اذإ انأل ؛ةئام ُهَمزَل نوسم اهتميقو تفلت م ةئام

 . ىَلْوُأ فالتإلا سفن يف ُةَربتْعَت

 ذإ ؟ آل مَ اَهَقاَرِإ راج ّيَمِذ وأ ململ تناك ءاوس ُرْمَحْلا ُنَمْصن لَو لصق
 .رمخلاك ذييبنلاو ؛ةديماك ن 2 ٌسحن وه ام اذكو «رمخلاك ريزنخلاو .اه ةميق ال

 نورقم مهنأل ءيّمِذىَلَع قارت ال يَ امف ةر انآ تب ل نإ ؛شيشحلا اذكو
 هلم نم يأ اغيب وأ اًهَبرش َرِهْظُي نأ ال الإ ةيافكلا يف هللع اذك اهب عافتنالا ىلع

 ىلع ىَرج ْدَق مدل َدْفَع نأل ءاهتقارإل ذعيح اهضوع هنأ ؛كلذ وحنو اهتبه اذكو

 :ٌمامإلا لاق سست ٍرْيَغ نم يلع ٌعالَطإلا يه :ٌراَهْظإلاو هال مها عم
 نإ ِهْيَلَع ُدَرتو ءاه ٌراهظإ ٌمِهِرْوُذ يف سيل نم اهعمسي ثيحب راتوألل مهامعتساو

 ءاهيلع مهريرقت نم قبس امل راهظإلا مدع دنع هنم اهذحأ ناك اذإ يأ بْيعْلا تيقب



AAsٍبْلمفلا بانك  

 درا ال ٌنْيِكْمَتلا بحاولا ذأ :َنيقَمما ىلإ ُمامإلا بسنو .الف ؛تَقَ نإف

 زرتحاو الخ ريصتل اهكاسما هل نأل ؛مِلُسُم نم تيم اذإ ٌةَمَرَتحُمْلا اذكو

 يأ «ماصألاو ارو هيلع ةر ال ملسم نم تبصُ اذإ اهنإف ءاهريغ نع ةمحلاب
 اهنأل يش اًهِلاَطَنإ ف بجي ل «روبنطلاك يأ «يِهالَمْلا تالار «ناَبلَصلا اذكو

 الُحَر َّنأ) نصح يبا نع يقهيبلا ىورو ةَعلّصلا كلت ةَمْرُح الو لامعتسالا ةمرح

 ٌرَسْكَ ال اَهْنأ ا ممي ملف عرش ىلإ فرق لرل ارو رسک
 اهلك ًءازحألا لصق اذإ هنأل ,يفيلأتلا لبق امك َدوُعَل لصف لب شح افلا َرْسَكْلا

 تح ضرَتَو رست اهنأ :يناثلاو كرا ىَلِإ ىَعْدَأ ناكف ُدْوَعلا رسعو مسالا َلاز
 يف غلب هنأل ؛اَهُرْيَغ الو لوألا ال .ةني ٍةَمَرَحُم ولآ داحتإ نك ال دح ىلإ يهم

 ركشلا بجاص عمل ؛ُدَحْلا اه ِةَياَعِر ْنَع ُرِكُْمْلا َرَجَع نإ وعلا نع رر
aT 

 . هنود امب نكمي م اذإ هال ام ىلع داز نإو يأ رَّسيَت فيك ُهَلَطْبَأ

 ري اء
uٍدَي يف ٍتاَرفْلاَو ٍتيوفتلاسب اًمِهرْخَنَو ٍدْبَعلاَو راسلا ةعفنم ( نمت :ٌلطف  

 ظ ىوانتف يف تيأرو «نايعألاك بصغلاب نمضتف دسافلا دقعلاب ةنومضم اهنأل ةَيِداَع

 لو ءاسهلثم رحأ نمضي نأ همزلي ال نيتفرحب افرح ادبع بصغ ول هل هنأ :لافقلا

 رهع ةنمضيف يطولا وهو يأ «تیوفتب 0 ! «جرفلا وهو يأ عضب ةع ةنَم نمل
 تبت ال ديلا نل ؛ِدّيَلا تحت تاوفلاب نمضت الو «بابلا رخآ آ يتأب ليصفت ىلع لما

 توفت ةفانمف ديلا تحت لدي ال هنأل حّصألا يف فرحا ْنَدَبُةَعفنَم م اَذكَو ءاهيلع

 تهبشأف دسافلا دقعلاب موقت اهنأل ءاضيأ تاوفلاب نمضت اهنأ :يناثلاو ودّي تحت

 ديلا رطوقسو دبعلا يمعك يأ لاَّمْعِتْما ٍرْيغب ُبوُصْعَمْلا صقت اذإو «لاومألا عقانم

 لبق اميلس هترجأ بحتو «تاوفلاو صقنلل ٍةَرْجَألا م ُشْرَأْلا بَجَو قيوامس ٍةفآب
 نأب «لامعتسالاب يأ هب صقن ول اَذكَو «هلودح كعب امل ًابيعمو «ناصقتلا ثودح

 :ًابيلص رسک وأ اريزنحخ لتق نم باب :بصغلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )١51(

 رثألا )1١1/44( .



 11 بعقل باک
 نجا م ناتا لصح رل انمك 9ا يف لاب يأ برا یب

 ًاشت ناصقنلا نأل «ناصقنلا شرأو لثملا ةرجأ نم نيرمألا رثكأ الإ بجي ال :يناثلاو
 لئاقلاو ءرحآ نامض هل بحي الف ؛ةرجألاب لامعتسالا لبوق دقو لامعتسالا نم

 . تاوفلا ةَلَباَقُم يف لب ؛لامعتسالا ةلباقم يف سيل ةرحألا لوقي لوألاب
 هنأل «حيِحّصلا ىلع هنيييب بيماغلا َقُدص ؛ُكِلاَملا ركن هفت ىَعَذإ :لصف

 نإف ؛فلتلا ىوعد هقالطإ دنع اذهو ُهّسْبَح ُدْلَحَتيَم قداص وهو ةنيبلا نع زجعي دق

 :ينافلاو ِناَكْمإل فلاب ةي َمِيِقُي ىتح سَ ذأ دعني
 نع هرجعل ّحّصألا يف ُكِلاَمْلا همر فح اذا اقبل ٌلصألا نأل ؛كلاملا قدا

 ينعي هتَمِيِق يف افلتخا وو «همعز يف نيعلا ءاقيل ءال :يناثلاو «بصاغلا نيميب هقح

 بيع يف ْوَأ بوُصْعَمْلا علا ىَلَع يلا بالا يف وأ كاللا ىلع قافتالا عم

 يف امأ هنيو ُبِصاغلا َقّدص ديلا ميدع وأ جرعأ وأ همكأ دلو لاق نأب «يِقْلَخ

 :ةيناثلا يف امأو يلا كلاملا ىلعو هَةَداَيُرلا نع هيمو َةَءاَرَب لصألا نلف :ىلوألا

 ُمَدَمْلا َلْصألا ناف :ةثلاثلا يف امأو ءبصاغلا دي يف هيلع امو دبعلا نإف «هدي توبثلف

 نأل ءيلولا قيدصت رهظي يلا ريغصلا ّرحلا ٍدبعلاب جرخو يلا ِكِلاَمْلا َنْكَمَت

 امك يأ ٍِثِداَح ٍبْيَع يفر ؛هبايث ىلع تبثت ال ُهقراسو ٌرحلا بصاغ دي نأ حصألا
 بلاغلاو لصألا نأل حصا يف ِهنيِمَي كلاما قد فراس وأ عطقأ لاق اذإ

 (حْصَألا) هلوقو «ةمذلا ةءارب لصألا نأل بِصاغلا قدي :ينافلاو ةمالسلا

 . نيلوقلا رهظأ هنأ امهيف نإف يعفارلاو ةضورلا يف اَّمِل فلاخُم

 الف رهاظ ببسب هديق

 ءطقف سانلا تابغر تئافلا نأل يش ُهْمَرْلي مَ ٍةَميِقْلا صقان هَر ولو :لْصَف
 3 ماه و 2 32 E كي ا و ل عل د م اك هوم 9

 ءامهرد صخرلاب تراّصف ؛ةرشع هتميق ابوث بصغ ولو «هلاحب قاب بوصغملاو

 و eT رهسل ا مه م ام ا مم وكول م

 نِم هفلاتلا طلسق يهو ,ةسمخ همز هَدَرَف مهد فصن تراصف البف ةسبل مل
5 

3 5 

 هذه يف ءازحألا كلتو بوشلا نم ءازجأ تقحسنا لامعتسالاب نأل ءمِيِقلا ىصقأ

 .حصألا يف لدب حّصألا ىلع :(1) ةخسن يف (#)



AAYبلصغلا باك  

 دنع لكلا مرغي امك ميقلا ىصقأ نم هعبسن لثمب فصلا مرعي بوثلا فصن ةروصلا

 .ىصقألاب هفلت

 همير ٌرخآلا درو اَمُهّدَحَأ فيلق ةرطع امهم نفح بص وأو :انلف
 يف يامن ُهَمِرَل هلام دي يف وأ «طقف هل يأ ابْصُع اَمُهُدَحَأ فلا وأ ناَمَهْرِد

 قيرقتلا نم لصح ام شرأل ةثالثو دنع يت ناقل سمح ملأ ل او حصل

 نع ةضورلا يف هاكح قلت ام ةميق هال ؛نامهرد همزلي :يناثلاو «هدنع لصاحلا

 هجو وهو ةسمخ موزلب وجر ةياكح وه اإ ؛اهيف يذلان ؛ٌمْطَو وهو «ىلوألا يف ةا
 نيم بّصَع) هلوقو «ىوقألا هنإ :ةضورلا يف لاق «ةسمخ موزل نيعأ ًاضيأ ةيناثلا يف

 ت نق

 .افحح ىمست ةدحاو لكف يأ نيتدرف يأ

 .بابلا يعارصمو لعنلا يجوز دحأ يف كلذك مكحل ا عرف

 َةَطنِحْلا َلَعَج نأب ؛فّلتلا ىلإ يرمي «بوصغلا يف نعي «ٌصقن ثدَح ولو

 ياميق وأ لغم نم بوصغم لك لدب مرغيف كالا ىلع هفارشإل يفلاتلاکف ةَسيِرَه
 الإ كلاملل سيلو «هل ةيارس ال ام ىلع ًاسايق ءصقنلا شرا م ُهُذْرَي :لؤوق يقو
 يف يعفارلا لاق كلافاك لعجيو كلذ يف ىف ُرَّيحتي كلاملا نأ :ثلاث لوق يثو «كلذ

 ىلع نإف ههل ةْياَرِس ال امع (يرْسَي) هلوقب ززاحاو ءنسحأ وهو :ريغصلا حرشلا
 . فلس امك يقابلا درو هشرأ بصاغلا

 نم حصألاو ؛ةسيرطلاك ره ليقف ثكملا لوطل هدي يف ماعطلا نفع ول :ًعرف
 .ًاعطق شرألا عم هذحأ نيعتي هنأ :ةضورلا دئاوز

 ثرمقن هنأل .ةطيلخت بيعافلا مر لام عقرب قف بوطعفملا ىج وز
 أل ببحارلا يأ أ لاَمْلاَو همي نم ٌلكألاب هيلع نومضم وهو ودي يف ثَدَح

 ةبقرلاب ٌىلعتملا لالا وه ناك نإو اض ي لعد يأ وهف ميقا وه ناك نإ َّلقألا

 ُهَمُرَع «بصافلا دي يف يأ ودي يِف «يناحلا يأ «فيلت نَِف ءْبَجَو يذلا وهف
 يأ ٌُةَمِرغت ولع يِِحْمْللَو ءةنومضملا نايعألا نم هريغك ميقلا ىصقأ يأ كلاما



 ۸۸۸ بنما باك

 ذَا ام َقّلَعتَي أو هيلع ةنومضم اهنأل ُهَمَرَع نكي مل نإ «بصاغلا ميرغت

 اذإ امك اهدبب قلعتف ةبقرلاب اقلعَتُم ناك ُهَقَح نال بصاغلا نم ُكلاملا يأ كلاما

 ذأ اذإ مث يأ ءِِبِصاَعْلا ىَلَع ُكِلاَمْلا ُعِجْرَي مث ءاتهر هتميق تناك نوهرملا فلتأ

 هنأل «بصاغلا ىلع هيلع ىجا هذحأ اع كلاملا عجر ةميقلا كلت نم هقح هيلع يح

 كلاملا بلطو ذخأسي مل نإف «بصاغلا ىلع ٍةنومضم ةيانجب هنم ذحأ لب هل مسي م

 امأو ر هلوقب ةراشإلا هيلإو مامإلا هب عرض «باجي الف بصاغلا نم شرألا

Eيف عيبف كلاما ىلإ دلا ر را  

yS 

E Es 

 ُهَرَبْجَأ «ضرألا ةجو طّشك اذإ امك يأ ءاهبارت لَ اًضْرأ بص ْوَلَو لطف

 وأ حير بوبهب افلات ناك نإ يأ ءم دَر وأ ءًايقاب ناك نإ يأ دَر ىّلَع كاملا

 نأل ؛ضافخنا وأ عافتراو طاسبنا نم يأ تناك امك ٍضْرأألا ٍةَداَعِإَو «ليس

 اط مل نار ُدّرلا ٍلقانللو «هعضوم يف فلس امك لاثمألا تاوذ نم بارلا

 درلاب عفتري صقن ضرألا يف لحد ناك نأب يأ ؛ْضَرغ هيف ُهَل ناك نإ كاملا

 . هنع ررضلا عفدل شرألا هنع عفدنيو

 اطْوُسْبَم لصألا يف ناك نإو طس مل هِطْسَب ْنِم كاملا ُهَعَنَمف هَر اَذِإ :ٌعْرَ

 يف نإ الب هدر َالَق «تاوم ىلإ هلقن ناب ضرغ هين هل نكي مل نإو يأ أَو

 :يناشاو قس كلذو عفت الب باعتالا هحو ىلع هريغ كلم يف فرصت هنأ حصألا

 هم نف ٌدّرلا نم كاملا ُهْمَنْمَي مل اذإ فالخلا لحمو ءهلحم ىلإ هكلم در هنأل هدر هل

 نإ هبارب مطل هلف يأ ءاَهمَطَو ثلا رفح ارو امي سايو «امز دَر ال هن

 الو ُهَمرَل ٌمطلاب كَما ُهَرَمَأ نإ من «ىّلوألا هتنيه ئلع ًافلات ناك نإ هلثعر قاب ناك

 ناک نإ لف هعنم ناف هايف طوقسلاب ناَمّضلا رطح هيف نع عقدي هب ٌلِقَعْسَي نُ هلق

NENE Eتناك امك َضْرَألا َداَعَأ اذإَر  



 بئمفلا باك 611

 ملل 2 صام

 ٍةَداَعِإلا ٍةَدُمِل لكما ٌةَرْجَأ ِهْيَلَع ركل هل بحوملا مدعل شر الف لصق قي

 بجو ٌصقن ّيِقَب او «ةضورلا لصأ يف ُهداز امك ُدّرلا کرا دب ند

 . ةتئاقلا

 ييف نو نبع َصَقَنَ الغا نهد يأ هوو اعبر بَصْخ ولو :لنعُف

 ُهَمْرَلَو هَر «مهرد هتميق عاص فصن ىلإ راص مهرد هتميق اعاص بصغ نأب يأ

 يا نش ول امك دام ءلثملا رهو ردقم لدب هل ذإ ّمّصَأْلا يف بهاذلا ُلئِم

 ! اعيش بصل هب َّقِحَمْسي لي آل امك ناصقتلا هب ربجني ال ٌضحم رثأ ةلصاحلا ةدايزلاو

 لصح ناصقنلاو ةدايزلا نم هيف ام ذإ ويلع ءيشالو رر :يناثلاو «ُداّصْقنلا نكي ْمَل

 9 «شزرألا ُهَمَِل طَقَ ُةَميِقْلا تّصَقَن نَِو قدايزلاب ٌداصقنلا ٌريجنيف ٍدحاو يسب

 يأ تك ٍةَمِيِقْلا صقن ناك نإ شرا َعَم يقال درو بجاذلا مَع اتتصقت إو هل

 8 يواسي يفصن ىلإ عجرف ًامهرد يواسي ًاعاص ناك | ذإ امك نيعلا نم صقن امم

 ِ مرغيف ّصقن يقابلا ف لصحي ال نأب ؛رثكأ ةميقلا صقن نكي مل نإف مهرد يفصن نم

 . يقابلل شرأ الو بهاذلا

 . ِهِحوُحرل فنصلا هلمهأو هيلع ءيش الف امهنم دحاو ْصَقْنَي ل ول :ٌعْرَف

 مل نإو «بهاذلا لشم نمضيف تيزلاك وه :ليقف ؛هالغأو ًاريصع بصغ :ّغُرَ

 بهاذلا نأل هذه ةلاحلاو للملا نمضي الف ؛ال :حصألاو «حصألا يف هتميق صقنت

 .تيز تيزلا نم بهاذلاو ةا

 يف تلرهف اهبصغ اذإ اميف يأ هلق لاره صقن ربي ال َنَمّسلا نأ :حصألاو

 يناشلاو «لوألا ٌريغ يناثلا نمسلا نأل تناك امك اہم ْتَداَعَو تنیس مث هدي

 لازف ًاطرفم نمسلا ناك ولف ضايبلا لازو تضيباف نيع ىلع ىنج ول امك ؛هربجي
 هل سيل نمسلا نأل «ءيش همزلي مل اهتميق صقنت ملو لادتعالا ىلإ تعجرو

 ةَعنَص ٌرُكَذَت نار «بيطلا وبأ يضاقلا هلاق ًاضيأ كلذكف لاحلا سكعنا ولو «ردقم



 ۹. بلصفلا باتيك

 رو 02 ر

 وأ اهركذت مث اهيسنف ةعنص نسحي رهو هبصغ اذإ اميف يأ «ناّيسنلا ربح > اًھیسن

 ربجي ال :يناشلاو يناثلا نمسلا فالخب اددجتم ًائيش دعي ال اهركذت نأل ءاهملعت

 لوألا نم عقرأ تناك نو يأ طق ىَرخأ ايس ريبة متو نمسلاک
 رهظي يذلاف بصاغلا دي يف ركذت ولو «هدر اميف يروصلا لثملا دوجو ليخت ءافتنال

 .ةيافكلا يف هلاق امك ربجلا

 نبع هنأل لاَ لح ذأ ا لعن 2 اويعغ ب بضع وو

 لثم مرغي :يناشلاو فيلع رصتقا ريصعلا سبق لع ديف سس ا رلف ؛هدي تحن

 كلاملل لخلاف اذه ىلعو يفلاتلاك رمحتلاب هنأل «هتميق مرغي :يدرواملا لاقو «ريصعلا

 هلجلاو لعل نأ :خصألاق فقيد يم ةلج ذأ تلحق رفح بص زو
 امهنأ :يناثلاو ءامهمرغ هدي يف الت نإف يلم عرف امهنأل نم بوُصْغَمْلِل

 هنأل ؛دلحلا نود كلاملل لخلا :ثلاثلاو «لامم. سيل ام. هذنع امهرصحلا ؛بصاغلل

 . رمخلا ففالخب ىنتقي ةتيملا دلج نأل ؛هسكع :عبارلاو «هلعفي ال ام راص

 ؛ذحآ امهذحأف امهنع كلاما ضرعأ ولف كلاملل امهنأ حصألاب انلق اذإ :ٌعْرف

 بِصاقُلل ًءْيَش الق ةراصقك اضخم ا ارثأ تناك نإ بوُصفَمْلا دايز :ٌلْصَف

 نم ذغتا ول امك يأ َنَكْفَأ نإ ناک امك هدر ۂفیلکت ِكِلاَمْلِلَو هيدعتل ءاهببسب

 فلكي الف ةراصقلا يف امك نكي مل نإف «لعف ام ةيدعت نم هانلق امل َمِهاَرَ ٍةرقنل

 هدر اذإ يأ صقنلا شرأو «هتميق تصقن نإ صقل َشْرَأَو «هلاحب هدري لب كلذ

 ام شرأو َعْلَقْلا فلك سارعو ءانبك ًانْيَع تناك ْنِإَو «هنامض يف هلوخدل ًاصقان

 كفو ءاهيومت ال نبع ناكو ؛هفيصب بولا مص ناو يل اظ قرع هنأل ؛صقن

 هرابجإ كلم امك ؛ٌعّصألا يف ِْيَلع ربجأ يوقع ٌريغ غبصلا ناك نأب يأ لصف



 بلصغلا باتك ۸۹۱

 عيضي ال هنإف «سارغلا فالخب ررضلا نم هيف امل ال :يناثلاو «سارغلا جارخإ ىلع

 وهو يأ نكن مل ْنِإَو باَحْلمألا ٍةَّماَع ىلإ يضاقلا هبسن ام اذهو «جارخإلاب

 ةرشع بوثلا ةميق تناك نأب يأ عميق ذرت ْمَل نف «مامإلا هلاق امك درقعملا غبصلا

 َءيَش الف هغْبَصلا لخأل لب بلا قْرُس ضافنإل ال ؛ةرشع غبصلا دعب تراصف

 نِإَو ءبوشلا بر ىلع ءيش الو «هذه ةلاحلاو تحمتم اك هغبص نأل ءهيِف ٍبِصاَغْلِ

 لصاحلا صقنلا نم هريغك «شْرألا ُهَمْزَل :ةسمح يواسي راص نأب هتميق يأ ءاسّصقن
 اكرتشا «نيرشع يواسي راص نأب:يأ تدار ْنِإَو ءبصاغلا لعفب بوصغملا يف

 نمشلا مّسق هعيب ىلع وأ ؛كاذف هئاقبإ ىلع اقفتا نإف «هبوثب اذهو هغبصب اذه يأ ءهيف

 بوسح ّصقنلا نأ نورثكألا ّقلطأ طقف ةسمح ةميقلا تراص ولو «ةيوسلاب امهنيب

 ناك نإ هنأ :ةمتتلاو لماشلاو بيطلا يبأو نيسح يضاقلا قيلعت و «غبّصلا ّنِم

 نم ضافخنالا ناك نإو يبرشلا نم بوسحم صقنلاف «بايثلا رعس ضافخنال صقنلا
 غبصلا بحاص نأل ؛لمعلا ببسب صقنلا ناك ول اذكو «غبصلا نمف غابصألا رعس

 اذه ىلع ًالزنم قلطأ نم قالطإ نكي نأ نكميو :يعفارلا لاق ؛لمع يذلا وه

 يف امهتحضوأ نيتروص نع ةغيصب ةلأسملا لَّوَأ :هلوقب فنصملا زرتحاو .ليصفتلا

 . رصتخملا اذه ؛اهركذب لوطي ةمج دئاوف عم هنم امهعجارف حرشلا

 ءارس يأ قش نرو ُهَمِرَل ريما َنَكْمأَو ٍهِريغب بوُصْعَمْلا طلح ولو لصف
 زييمت بحو هعيمج زييمت نكمي مل نإف ذحأ ام نيع در ناكمإل هريغب وأ سنجاب طاح

 هنأ ْبَهْذَمْلاَق ءتيزلاب تيزلا طلح نأب يأ دع إف غابصلا نبا هلاق نكمأ ام

 هبشأ هدر رذعت امل هنأل ؛هلثمب وأ ًاكرأب وأ دوحأب هطلح ٌءارس هرعت هلق فلاتلاك

 قيرطلاو «هنم ٍهَقَح ردق يف عحريو طولحملا يف ناكرتشي امهنأ :يناثلاو «فياتلا

 ٍبِيصاَقْلِلَو ءكلاهلاكف آلإو اًكَرَتشا لثملاب اطّلع نإ :ثلاثلاو ؛لوألاب عطقلا : يناثلا

 . كيلا هاَنَّيص انأل ِةّمدلا ىلإ َلَقَْلا دق حلا نل طولخَملا ِرْيَغ نم ُهَِطْعُي نأ

 ةدئاف نالطبل كلاه بوصغملاف جريشب تيزك سدجلا ريغب طلح ول :ٌّعْرَ



 بلعفلا باتك

 .سنجلاب طالتخالا يف فالخلا وه :ليقو «ئِدّرلاب ٍدّيَجْلا فالخب ِهِيِصاخ

 هبيسي بصاغلا ىلع فلت ولو يأ تجرأ اَهْيَلَع ىتَبو ةَبْسُح بص ولو
 ؛ًرخآلا مكحو «ةكلاه يهف تنفع نإف نفعت ل نإ اذهو ءهيّدعتل هتميق فاعضأ

 جرخت اهنأ يأ كلذكف ةنيفس يف اًهَجَرذأ لر قّبشحلا مكح ؛صحلاو ءنار

 نأب يأ ِنْيَموُصْعَم لاَم و سفن فلت فاخب نأ الإ نفعت نأ الإ ّمُهّللا ؛هيدعتل

 ةميقلاب ةبلاطملا هلو ءرظتني دما أ هلو ءار اهلفسأ يف ةيشخلاو را ةَ يف تناك

 ولو .يدرراملا هلاق «عرن قاقر هبرقب وأ طشلا ىلع ةنيفسلا ١ تناك اذإ امأ ءةلوليحلل

 موصعملاو ٌعزني ال هنأ ةضورلا يف امك نيرثكألا دنع حصألاف بصاغلل لام اهيف ناك

 . ميلا يف سفنلا نِي ٍمْرتْخُمل نايب قبسو «يبرحلا لام نع هب ززتحي لاملا نم

 يه تناك ءاوسو ءانز هنأل دخ ميرختلاب املاح ةبوصفملا ئطو ؤو :لنم
 اًهّلِح مهول وأ ًاقلطم انزلا مش هلهجك هعرحت يأ َلِهَج نإَو «ةَلِئاَح ْرَأ ةَملاَع
 بجي نْيَلاَحْلا يِفَو ةَيْبّشلِ هل دخ الق فلوق انلبقو هنامض يف بصغلاب اهوخدل

 يذه ةلاحلاو ةبناز تسيل اهنأل ؛اَِلهَ عم هاهجو اهنود هملع لاح يف يأ ُرْهَمْلا

 ٍرْهَم ْنَع ُمالَّسلاَو ةلّصلاِهِئَلَع ويهن عجلملا ىّلَع بج الق ةعواطت نأ اإ

 باحأو ويف اًهتيعارط وت الف ديسلل ةنأل بج : :يناثلاو ةيباَرلا يه و لا

 «تَملَع نإ ُدَحْلا اَهْيَلَعَو «لوخُلا لب اَهِداَدَتْراك ِهْيِف ي :لوألا

 ةضورلا يف ححص دقو راكبا شرأ نع فيصلا تكسو لق تلج انإف هان

 ركب أَو وَ عم نأ يعل ابن انه
 ِرْهَمْلاَ حلا يف «بصاغلا ءطوك يأ هئطَوُك بصاغلا ص يرتْشُمْلا ٌءطَوَو

 ناَولُحَو ؛يِغَبلا رهو ؛بْلَكلا نم نع ىهت دي ينا نو ؛يراصنألا دوعسم يبأ نع (157)
 ثيدحلا :بلكلا نم باب :عريلا باتک :حيحصلا ل يراسغبلا هاور .(نهاكلا

 ثيدحلا :بلكلا نمث ميرحت باب :ةاقاسملا باشك :حيحصلا يف ملسمو .

 )١١191(. ثيدحلا :عويبلا باتك :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلاو )9//571 ١(.



 بْممَعْلا باك م4

 لهج نأ آلإ ؛لهجلاو ملعلا تلاح يف هانركذ ام ُدرعيف ديلا عضو يف امهكارتشال
 طازاشا ريغ نم هاوعد لبقتف اضيأ ةبوصغم اهنوكب لهجا نم ًاشني دق يرتشملا

 ُكِلاَمْلا َمَرَغ يعي َُمَرَع ناف «ةديعب ٍةيدابب ًاشن هنوكو مالسإلاب هدهع برق

 رشات رّهْظأْلا يف بصاغلا ىَلَع «يزشملا يأ يب ْعِجْرَي مل َرْهَمْلا يرتشُملا

 نامض يضتقي ال ٌعيبلاو هَر دق بصاغلا نأل ؛لهج اذإ عحري :يناثلاو «فالتإلا

 مدعو :يعفارلا لاق ءاركب تناك نإ ضاضنفالا شرأ يف راج ٌفالنلاو رهملا

 .اهياضأ ني وضع طق وأ ام هب هلأ اهنم ءزح لدي هنأل رهظأ هب عوجرلا

 ُرْيَغ قير ُدَلَوْلاَف ,ميرختلاب املاع «هنم يرتشملا وأ بصاغلا يأ ءلّبَحَأ إو

 :بلطملا يف لاق امك روهشملاو ؛ةهبشلل بيمن ٌرخَف َلِهَج نإ ءاز هلل بيست
 هل 3

 موي لب هر هنوف قر ريدقتب يأ هم ِْيَلَعَو نع مل اقيقر ال ارح دعنا هن 5 2
 ريغب اقيم لصفنا نإف «نكم ريغ هلبق ميوقتلا نأل ا لصفنا نإ يأ ,لاّصِفنالا

 ةيانجب لصفنا نإو قف ريغ هاي َّنأل ؛هيلع ءيش ال هنأ :حصألاف ءةيانج

 نأ «بِصاغلا اغ يِرَمْشُمْلا «ةميقلاب يأ اهب ٌعجرَيَو داملا همر بصاغلا

 .ةمارَع رغ ْنِم ارح دّلَولا ُهَل َمِلسُي نأ هاضتقم نأل ُهَناَمّص بحوي مل َءاَرَشلا تال

 وأ ناك املاع يأ هوب عجز ْمَل ُهَمِرَعَو يِرَتْشُمْلا دنع ْبوُصفَمْلا فلت وو

 يف «ةيوامس ةفآب يأ ُهَدْنِع بيعت ول اَذَكَو ءناَمّض ُدَفَع َءاَرَشلا أل ؛ًالهاج

 :يناثلاو ءءاَرَحَألاَو ةلمحلا نيب 01 لكلا كاله 5 ةميقلاب حجري ال امكٍرّهْظألا

 «داَرفنالا ىلع ءاَرْحَألا ناَمَض بحي لَو ةّلْمجْلا َناَمَض بحوي دقعلا نأل «عحري هنأ

 .عيمحلا فلت ول اذكو ًاعطق ةنامض هيلع ٌرقتسي هنإف يزشملا لعفب بيعت اذإ امأ

 رّهْظَألا ۴ «سبللاو بوكر لاو ىنكسلاك يأ «اًهافوتسا ٍةَعفنَم مرغب مجري لَو

 ةدنِع فلت ام مرعب جرو اهيو رم دقو راكبا شو ِرْهَمْلا ف نالوقلا امه
 بوصغمل ا عفانم يهو :ىلوألا اّمأ «ّحّصألا يف ضن اذ ِهيماَرِغَو ِهئانب ضقت ُشْرَأبَو
 عحري لهو هاهم ٍةَرْحَأب كلاملل اهنمضيف اهفوتسي ملو يرتشملا دي تحت تفلت اذإ



 مق € بطصفلا بات

 فالتإلا ةلزنم ودي تحت فلتلل ًاليزنت .ال :امهدحأ ؛ناهجو هيف ؟بصاغلاىلع اهب

 يافا ي امأو تتت ال ىلع قمل يف عرش الو فلتي مل هنأل من :اًمُهُحّصَأَو

 عحري لهف ةضقنو ُكلاملا ًءاجف ةبوصغملا ضرألا يف سرغ وأ يرتشملا ىنب اذإ ام يهو

 قفنأ امن عجري الامك لل :امهدحأ ؛ناهجو هيف ؟ بصاغلا ىلع ناصقنلا شرأب

 ّنَظ ىلع دقعلا يف هعورشل معن :امهحصأو «هلام فلتم ءانبلاب هنأكو ةرامعلا ىلع

 ٍبِصاَقْلا رْيِرْعَت ني ررضلا اذه ءاج امثإو ِةُمالّسلا

 نكعيو «يلونملا هلاق ؛ةعفنملاك ٍدبعلا بسك بالا جانو ةرجشلا ةرمث :ٌّغْرَف

 .فنصملا ظفل يف هلوحد

 ىلع هب ْعَجْرُي مل بِصافلا ُهَمِرَع ْوَل ب َعَجَر يِرَْشُملا ُهَمِرَع ْوَل ام لك
 دلولا ةميقك بصاغلا ىلع هب عجري ناكل يرتشملا همرغ ول ام لَك يأ ءيِرَمْشُمْلا

 عجري ال هنإف همرغو هب بلوط بصاغلا نأ انضرف ول هدي تحت ةئئافلا عفانملا ةرحأو

 . ُاَرَقلا ِهْيَلَع ْنم ىَلَع ٌعوُحّرلاَو يرتشملاىلع ال هيلع رارقلا نأل ؛يرتشملا ىلع كلذب
 ٍةميقك بصاغلا ىلع هب عجري ال ناكل يرتشملا همرغول ام لکو يأ ْعِجْرَيف ال اَمَو

 نأل ؛يرتشملا ىلع هب عجر بصاغلا همرغ اذإف اهافوتسا يلا عفانملاو ءازجألل نيعلا

 .ُمَلْعَأ هل او ءيِرَكشُمْلاَكَف ٍبِيِماَعْلا دَيىَلَع هدي تنا نَم ُلُكَو :تْلُق .هيلع رارقلا

 ام عيمج يف يشمل اك ُهنأ دارم سيلو ؛همدعو عوحرلا يف روكذملا طباضلا ب يأ

 قوف ةانثم ءا م نون ّمُ ٍةدحوم ءاب مث نون مّ فلاب وه مهدي اسَْبلا) هلوقو ,فلس
 ْ . لصألا يف هللا همحر هطخب ُهتيأر اذك

 ٌةَمهُم بالا اهب ميخن ةَروشم عور

: 

 ْنْب ٌدَّمَحُم لاف رع انکو ممر فلا نآلف نم انْبَصُع :ٌلُحَر لاق ْوَل :ٌعْرَف

 :ناَيَبْلا يِ َلاَق 4 هيمي عم ةلوق لبق :فر لاو لكلا هرو قدم :نّسَحْلا



A48بلمقلا باتك  

 ُهنأل ؛ٌرِهاَظ َوُهَو هذ ُةَاَرَب لصألاو لمم هلق ام نال ؛انباًحصأ ضع َلاَق هيَ

 مام هيا م
 هيمي فلمي يسرا ني اس حبذ ىف للموسم رشا ول : شا

 «يدرواملا هلاق ءًايسرحب حبذلا يف هل كراشمل | نكي ملول اًهيعْقَت فطن ُمِلْيسُمْلا َنِمَص

 . نيفصت امهيلع نامضلا :ينايورلا 8

 هل سيل :دمحأ ٌمامإلا لاقو ! عرزلا علق اعرز اهيف عدزو ًاضرأ بصغ : عرف

 يف هرقي نأ نيبو ةقفنلاو رذبلا نمث هيلإ عفدي نأ نيب رايخلاب ضرألا بحاصو «هعلق

 غرز نإ مالَّسلاَو الملا هيلع هلرق هليلدو «لثملا ةرجأب داصحلا ناوأ ىلإ ضرألا
5 

 دواد وبأو دمحأ هاور [ ِهْيلَع ُهَْفتَو ءيَش ٍعْرزلا م هل سَ مِنْ رعب ٍمْوَق ضر

 بيرغ نسح :يذمزلا لاق «جسیدح نب عفار ثيدح نم هحام نباو يذمرتلاو

 عفار نم حابر يبأ نب ءاطع عمسي مل :هريغو ةعرز وبأ لاق نكل .يراخبل | هنسحو

 يذمزلا هلقن ام فالخ وهو يراخبلا نع هفيعضت لقنو يباطخلا ُهَفعْضَو جيدخ نب

 ' ثيدحلا اذه ركني لامحلا نوراه نب ىسوم ناكو ءأضيأ يقهيبلا ُهَنَعَضَو «هنع

 هلقن قحسا يبأ ريغ ءاطع نع هاور الو كيرش ٌرْيَغ ووري ْمَل :لرقيو هفعضيو

 . ٠٠يا ميس هن هبات عبرا َنْب سيق نإ :ليق نکل ,('*””يباطخلا

 عِفاَر نع ءاطَع نع َقاَحْسإ يبأ نع ٌُكِيَرش انث الاق يعازخلاو رماع نب ٍدوسأ نع © (155)

 سيلف وا رمز رضا يف عز ت ل ھا ُلوْسَم لاق : لق جرس و
 عْرّرلا نم هَل سلو ُهقفن ذأ ام :يعارخلا لاق [ هتف هيلع درنو يش عْرَرلا نم

 باك :ننسلا يف دواد وبأو ١. ١5ص ؛ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .(2 يش

 يف يذمرلاو )٤٠٠۳(. ثيدحلا :اهبحاص نذإ ريغب ضرألا عرز يف باب :عويبلا

 ثيدحلا :مهنذإ ريغب موق ضرأ عرز نميف ءاج اميف باب :ماكحألا باتك :عماجلا

 َلْيِعاَمْسِإ نب دمحم تلأس :لاقو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو )4١775:

 :هجام نبا ننسو .نَسَح ُثْيِدَح ره :َلاَقَف تيدا اَذَه ْنَع - يراحبلا يعي -
 . (5155) ثيدحلا :موق ضرأ يف غرز نم باب :نوهرلا باتك
 ه ج :(7؟١551) ثيدحلا :ضرألا عرز يف باب :نئسملا ماعم يف يباطخلا لاق ©

>> 



 1 وبطصفلا بايك

 نب ىسوم ناك :لاقو «ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع تبغي ال ثيدحلا اذه :54ص

 .هفعضيو ثيدحلا اذه ركني لامحلا نوراه

 يف عرز نم باب :ةعرارملا باتك :ىربكلا ننسلا يف لاق دقف ؛يقهيبلا لوق امأ (©

 )١١951(. ثيدحلاو )1١195( ثيدحلا :هنذإ ريغب هريغ ضرأ

 تاور كإف ةّجُح ثيدحلا َفُعَّض نم مم سيلو :هبيذهت يل ةيزوحلا ميق نبا لات ®

 مام هنسَح دقو مهين نع لانس ذأ ني رهط مهو جملا يف مهب مح
 ويف ؛هفعضي ملو َدْواَد ربأ هرکذو هَدْعَب يِزيرتلاَو يراخبلا ي هلل ادْبَع وبأ َنيِنَدَحُمْا

 . كَمْ مامإلا وب خاو دنع نح

 ثيدحلا :ًاضرأ رجاتسا اذإ باب :ةراحإلا باتك :يراخبلا حيحص يف لمار ©

(Aَرّمْع نبا نأ ؛عفان نع (؟144) ثيدحلا :ةعرازملاو ثرحلا باتك فو  

 «عرارملا ءار ْنَع ىهن يبا نأ :ج جلخ نب فار نع تدَح امنع هلا يضر

 ءار ْنَع و يبنلا ىت :لاقف اسف قم تهدف مقار ی ىلإ َرَمُع نبا بَهَذف

 للا لوُسَر ٍواْهَع ىلع انعرازم يركن انك انآ تمل ف مَع نبا لاقف «عراَرملا

 .نْبلا نِ ءيشبو ءاعبرألا ىَلَع اَمب ني

 ضو رمش ن لدي نأ اس نع :يراحبلا حيحص نم (1740) ثيدحلا لو @

 ل لا لر وع يف شل اك اقامه لا
5 
 و

  7شرا . ١

 نب :لاق ؟ ةغئازملا ىف تل اني مرش ] الق لن يجشت 2
 عار ةَربحأف ءُاَنأف تح و وف نر غي ی اسا اب یا رنک ل دم 4 * ماعلا

 َنَسْحَأ اَم] :لاقف (رْيَهظ ضر يف اعرَز ىَأرف ةّثِراَح يقي یت أ تي هللا َلوُسر نأ

 هنِكَلَو یب اق مب رَ ضْأ سلا ] :لاق طب س :ارلاقف [ ! رهط عذر
 ءاَنَعْرَر انذححأف :عفاَر َلاَق [ ةف هيلع اوُدُرَ بکر ًاوذحخف ] :لاَق .نألف عذر

 .(۳۳۹۹) ثيدحلا :ع ویبلا باتك :نتسلا يف دواد 2 هاور قش ولع قز
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 رح

 . ءاليتسالا دصقو ناكم ىلإ ناكم

 نم هلقن نكي مل ام هنمضي ال هنأب باجأف ؟ ُهناَمَّض ِهّيَلَع ْلَهَف ِهََعاس يم بره

 ٍصقن شرأ هيلعو بصاغلل دلولاف هل ٍةاش ىلع ٌةازنأف ًالحف بصغ ول :ٌعْرَق

 . هييذهت يف رصن خيشلا هركذ ٍلْخَمْلا ْسسَع ْنَع يهل هيلع ةرحأ الو لحفلا



 كربلا يكرر
 سرور فلا مّللا کرا

 نبأ“ هدا را ا وأ را رهو ا ناار « ئاغا لا ناکا ( 1 :ةعفشلا

 روما عدل كلمت يِذَل ضو حا بسب ب والا ىلع می شلل

 ةكراشملا ءوس رض :لْيِفَو ءاهريغو قِفاَرَملا ثادحتساو ِةَمْلسِقْلا ةنوم ررض وهو

 ةتسلا َنِمَو .ذاش فليح هيَ ناک إو ؛ ملا ا ُنْبا هاَكَح امك ٌعاَمْسِإلا ابف ٌلْصألاَو

 | اذإق سقي ملام لك يف ةعفسلاب دي هللا لوسَرىضق ] رباح ثخ انب ثْيواَحَ

 يدرواَملا ىَعُذاَو ٠ي راحل | ُهاَوَر [ ًةعفش الف قرطلا تنرصر ُدوُدَحْلا ٍتَعَقَو

 اكل تار ةعفشلا يف ةدرارلا َرابخألا ذأ 2

 ل

 ُموُدَي ال َلوُقنمْلا نال اَمِهرْبَعَو ناويحلاو بایثلاک يأ ,لوشنم يف تت تبت

 رجشو ءانب ْنِم اهيف اَمَو ضْرَأ يف ْلَب هِي هك َراَشّملا رض مودي موذي ُراَقَعلاَو

 يقو ۲۲١(. 4)ثيدحلا :ضورعلاو رودلاو يضرألا عيب باب :ح :حيحصلا يف يراخبلا هاور )١5(

 :ةعفَشلا يف باب :عويبلا باتك :نتسلا يف دواد وبأو .[ ْمَسْقي ْمَل لام لك ] :ةياور
 م01 ثيدحلا

 بحاو ةعفشلاب مُكْحْلاَو :177صا/ ج :ةعفشلا أا باتك: ريبكلا يراحلا ف ا

 دَر امد ا ؛ةّيلَع نار ٌمّصألا نِي ةفاكلا نع دش ْنَم الإ عاَمحإلاو

 ئرئا ُلاَم لج ال ] : هِلْرَ رجاظب اكو دجال رس نب ات و
 تفشل يف رت اک هات نم شحفل طم اذهَو .[ هني سفن بطب الإ ملم

 رټاوتملاك ربحا هب , ريصتي زبي ضيف هب لَم اوتار نُ ْمَل نإو

AAA 
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 اذه كرت ًءاَش ْنِإَو َدحَأ َءاَش ناف ؛ةَكْيِرَس َنِؤْوُيوْنَح عيب نأ هل ل الو طِئاَح و

 هب عبري يذلا ُلِزَْمْلا :ةَميَرلاَو © "ملسم هاور [ هب حه هندو ملو عاب
 َعْيِب اذإ اًّمع (اعبَت) هلوقب ززرتحاو «هيساَرِغب نابل وه :طْئاَحْلاَو ؛ُةَطَوَتيَو ُناّسنإل

 ءدبعلاك نيلوقنم امهنوكل ؛حصألا ىلع امهيف ةعفش ال هنإف نيدرفنم ٌسارغلاو ءانبلا

 اهنإف ؛عيبلا يف اهود اطرشف ةفاج ةرجش اهيفو ًاضرأ عاب اذإ امع ًاضيأ هب زرتحيو
 يف ربي مل رمت اذكو «عيبلاب ال طرشلاب تلحد امنإ اهنأل ؛ةعفشلاب دوت ال

 .ةلوقنم اهنأل ؛ةربؤملاك اهنأ :يئاثلاو ذحألا يف اذكف عيبلا يف هعبتي هنأل «ّحّصألا

 مدقتل اهذحأي هنأ :حصألاف ؛ْسَرْيَأ ىتح عيفشلا ةبيغل ذحألا رحأت ول :لوألا ىلعف

 رجشلا ىلع ناك اذإ امع رمل هلوقب ززحاو «ةرحشلا ةدايزك اهتدايزو هقح
 ضرألا يف ٌمودتت ال اهنأل ءاهيف َةَعفُس ال هنإف «طرّتملاب عيبلا يف ْتَلِحْدَأَو ةريَُم ةرمث
 . اهِيّصِحب َلحتلاو ضرألا ُعيِفَشْلا لحن ايف

 الف سلا ضرألا عم رادجلا عيب وأ طقف اهسراغمو راجشألا تعيب ول :ٌعْرَ

 .لوقنم ٌعوبتملاو انه ةعبات ضرألا نأل ,حصألا ىلع ةعفش

 فقس ىلع اينب ناب يأ كرم رب فقس ىلع اسي ٍةرجح يف عفش الو
 :تالوقنملاك يهف اهل رارق ال ذإ ؛اهنم ُهّبيصن امهّدحأ عيبي مث اًمِهِدَحَأل وأ ثلاثل

 ةرجحلا ضرأ يف ةكرشلا لوصحل «معن :يناثلاو .هانلق امل ّمّصْألا يف كرم اذكو

 يف هركي ملو هطيسوو هزيحجو يف يلازغلا ريغل دحوي ال عرفلا اذهو ءاهناردحو

 نيريغص يأ ءىَحَرو ٍماَّمْحَك ٌةدوصقَمْلا هتف تلعب ميف ول ام لکو .وطيسب
 يف اهتوبث ةّلع ىلع بم فالخلا ٌّحّصُألا يف هيف َةَعْفَش ال ,ةمسقلا يف هركذ امك

 وبأو )١508/1174(. ثيدحلا :ةعفشلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور )١50(

 باستك :نئسلا يت يئاسنلاو .(7517) ثيدحلا :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد

 .١77ص ۷ ج :عابرلا يف ةكرشلا باب :ع ويبلا
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 ةعفش ال :لوألا ىلعف ؟ةكراشملا ءوَسل وأ ٍةَمْسِقلا ةنؤم ررض عفدل وه له «مسقنملا

 وهو روكذملا طباضلا يف فنصملا هركذ امو «معن :يناثلاىلعو «ةّمُسِقلا لبقي ال اميف

 لدب رّرَحُمْلا ةرابعو «ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك ةمسقلا باب يف هححص ام
 هنإف رَّجَحْلا نود ناكملا انه دارملاو .يرهوجلا لاق امك يه يهو ةَنوُحاَطلا ىحّرلا

 تبنت الف يأ كيرشإ لإ َةَعْفس لَو «ناكملل ًاعبت ةَعفّشلا هيف تبت اهنإو «لوقنم

 كلذب ٌةدراولا ثيداحألاو ثيداحألا نم فلس امل هريع وا ناك ًاقصالم راجلل

 . راّبخألا نيب اعْمَج كيرشلا ىلع ةلومحم

 .(ئليرشِل) هلوقب جرخي وهو طقف ةعفنلا كلال ةَعفش ال :ٌعْرَف

5 
 ُهَل ةعفش الف اَهّرَمَم يف كير ُهَلَو ءذفان ريغ برد يف يأ ءأراد عاب ولو سم # ساس

 ةعفش الف اذفان ناك نإف .رمملا يف كيرش هنأل «معن :ليقو «ةكرشلا ءافتنال ءاهيف

 َرَمَملا يف اًهتوُبث :ٌحيِحّصلاَو كولم ريغ بردلا اذه نأل ءاعطق اهرم يف الو اهيف

 . ناكمإل عراش ىلإ باب ُحْنَف َنَكْمَأ ْوَأ راّدلا ىلإ رخ قيرط يرتشُمْلِل ناك نإ

 ريغ يف فالخلا ىلعف الإو ؛ةمسقلل الباق ناك اذإ اذهو ءررض ريغ نم اهيلإ لوصول

 هذه ءارشل هسفنب رضملا وه يرتشملاو ةعفشلا مه :يناثلاو «يرتشملاب رارضإلا نم

 نيم أا نيب اعمج الف الإو ةَعَمَشلا مهلف رورملا نم يزتشملا انكم نإ :ثلاثلاو «رادلا

 ءامزأل اكلي ءرهملاك اهريغو عيبلاك ةضحم يأ ةَصَواَعُب َكِلُم اًميِف تت اَمنإو

 ؛ةباتِك موجنو ؛مد حلصو ؛ملخ ٍضْوِعَو ؛ِرْهَمَو ؛عْيبَمك عْيفشلا كلم نع ارخأتُم
 عيبلا يف امأ ؛غارفلا دعب ةلاعجلاو ةعتملاك كلذ وحنو يأ ملَس لام سارو ؛ةَرْجَأَو

 يف كارتشالا عماجب هيلع سايقلاب هادع اميفو «بابلا لوأ فلاسلا رباج ثيدحلف

 ديل ا وح

 ال هنإف ؛ِشْرإلاب كَم امع ةضواعملاب زرتحاو مدعا ررضلا قوحل عم ةضواعملا

 .ةِّيصَوْلاَو ؛يِباَوَن الب ةبهلاب كَم اًمعو .كيرشلاب رضي ملف ٌروهقم هنأل «هيف ةَعَفُش

 كانه ملعتسو دعب هركذنسو «رايخلا طرشب عيبلا ىّرج اذإ اًمع (امزال اكلم) هلوقبو
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 اذإ امع (عيِفشلا كلم ْنَع ارام هلوقبو .حيحصلا ىلع هيلإ جاتحن ال ديقلا اذه نأ

 يمك هلوقو .يتأيس امك «رحآلا ىلع امهدحأل ةعفش ال هنإف ؛اراد نانثا ىرتش

 4 حْلُصَو) هلوقو ةضواعملا مسق يف لحد امل ةلثمأ وه هرحخآ ىلإ لح ٍضوِعَو رهّمو

 امنإ اهيف بجاولاف ؛ًاطخ تناك نإف ؛ادمع ةيانجلا تناك ثيح كلذو مد نع يأ

 رار موجنو) هلوقو .اهتافص ةلاهحل حيحصلاىلع ةلطاب اهنع ةحلاصملاو ا

 ةحص ىلع ٌءانب اذهو هيلع موجتلا نع حلاص يذلا ضرعلاو يأ مْلَس لام سأ

 روكذملا طباضلا ىلع دریو .عنملا :حيحصلاو مالا يف هيلع صن هجو وهو ؛ضايتعالا

 .لصألا نم امهعجارف َناَعْرف

 عطني ىح ٍةَعفْشلاب خؤي مل ؛عْاَبل أ اَمُهَلُراَخْلا علا يف طرش ؤو
 ىلع ٌءانب ٌكْلمْلا لقتنا نإو عئابلا قح لاطبإ نم نكمتي ال كيرشلا نأل راحل

 كيلا لف نإ ذحؤُب هنأ ُرَهْظألاَف ُهَدْحَو يِرتْشُمْلِل طرش ْنِإَو فعلا لوقلا

 هراَرقتْساَو كلي مورا دعب هيلع طلستم عيفشلاو «ٍوريغل هيف قح ال هنأل يرتشُمْلِل

 م يرتشملا نأل ؛ذحؤي ال :يناشلاو مولا ٍدْيَف ىلع ٌكاردتسا اذه يفو «ىلْوَأ هلبقف

 كلما نإ انلق نإو يأ ءالإَو هيلع ةدهعلل تابثإو ٌمازلإ رلخألا يفو .راقعلا موزلب ضر
 رهظألاىلع ال ةضورلا لصأ يف هركذ امك حصألا ىلع ُدَحْوُي الف ءفوقوم وأ عئابلل

 .عئابلا ةنطلس عاطقنا هلباقم هجوو «هکلم لاوز ققحت مدعل انه همالك رهاظ ره امك

 دخ ٌعيِفَشْلا َداَرأَو وبيلا ُهدَر َداَرأو ابيع صقشلاب يِرَتْثُمْلا َدَجَو ْوَلَو

 «عيبلاب تبني هنإف قیاس ُهَقَح لال عيِفَشْلا ةَباَجِ :رهظَأْلاَق ؛ءِبْيَعْلاِ ب ىَّضْرَيَو

 .دقعلا ٌرقتسا اذإ ةذحأي اًمنإ عيفشلا ّنأل ؛يريشملا ةباحإ :يناثلاو

 امهئارتسال ءِرخآلا ىلع اَمِهِدَحأل ةعفْس الف اًهَصْعَب وأ اراد ناقإ ىَرْشا ولر
 .ةتفلسأ امل (عْيِقشلا كلِ ْنَع ارأتم) هلوقب هنع ززتحا ام اذهو ؛كلملا لوصح يف

 ؛ًانالثأ ةثالث نيب تناك نأب بيصن يأ «ضْرألا يف كرش يِرَتْشْمْلل ناك ولو

 ْلَب عيب لک ُدْخَأَي هل كيرشلا نأ :حصألاف هيبحاص دحأل هبيصن مهدحأ عابف
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 يف امهئاوتسال ايبنجأ يرتشملا ناك ول امك انلاثم يفو «سُدّملا رهو أ ُةَتصِح

 هنأل «يرتشملل هيف ىح الو (ةعفشلاب صتخي كثلاغلا كيرشلا نأ :يناثلاو ةكرشلا

 اهذحأي لوقن ال نأب باجأ لوألاو ؛لاحم وهو هسفن نم ةعفشلا ذخأي نأ ىلإ يدؤي

 . هسفن نع ذحألا نع كيرشلا عفدي امنو هسفن نم

 لَو ٌصنلاب هتوبثل مكاح ْمُكَح ٍةَعْفشلاب كّلَمَلا يف طري لَو :لْصَف

 ىلع ًاضيأ فقرتي الو بيعلاب درلاك يِرْشُمْلا وضح الو ؛عيبلاكءنّمشلا ٌراَضْحِ
 لكشتساو يلع ال هَل َقَح ُهنأل عِِقَشلا ىضر ىلع فقتي معن يرتشُمْلا ىضر

 هنأ هبقع هملعتس امل فدصملا اهركذ يلا ةثالثلا ررمألا طازشا مدع بلطملا ٌبحاص

 نأ هيلع لمحي نأ ٌنكمي ام ُبرقأو :لاق مث ءاهذحأ هنم مرلي امت وأ اهذخأ نم دب ال

 ةعفشلاب تذحأ وأ تّكلَمَتك عيفشلا َنِم ظل ٌطَرتْشُيَو طرشيال ةثالثلا عومجم

 كلمتلا ترحاكو ةعفشلاب ذحألا ترتخاك كلذ ىلع لدي امم امههبشأ امو يأ

 ىلع كلمتلا هب لصحي مل ةعفشلاب هبلاطم انأ :لاق ولو «ةاطاعملا باب نم وهف الإو

 ٠ كلمتو «ةبلاطملاب قحتستو «عيبلاب ةَعفَشلا تبت :يدرواملا لاق اذهو «حصألا

 هنأل ؛(*ةبلاطملا نأل ءاهب بلاط انأ وأ ةّعفشلا قح يل :لوقي نأ يفكي الو «ذحألاب

 اإ ظفللا عم يأ كلذ َعَم ُطَرَتْشُيَو ءةبغرلاب لصحي ال كلملاو كلمتلا ف ةبغر
 وأ يأ لسا يضاقلا ُهَمَرْلَأ وأ ُهَمْلُسَت اذإف ,يِرْشُمْلا ىلإ ٍضَرِعْلا ملت

 ضَّوِعْلا نوكب يِرعْشُمْلا ىضر ماو صقشلا ُعيِفّشلا َكِلَم «يضاقلا هنع ضبقي

 كِلْنَي ُهَقَح تبنآَو ُهَسِلْجَم رْصَح اذإ ةَعفشلاب هَل يِضاَقْلا ْءاَضَق اّمَأَو دَتمَذ يف

 يف كللملا لصحب ال :يناثلاو ؛مكاحلا مكحب دكأت كلمتلا رايتحا نأل ٌحّصألا يف هب

 توبثب ءاضقلا وه امإ ءاضقلاب دارملاو «هريحأتب ىضري وأ هضرع ضبقي ىتح ةريحألا

 اهيلع راد نم ًاصقش عاب ولو «بلطملا بحاص هب حرص امك كلملاب ال ةعفشلا قح

 نم ٌفئصملا لمهأو «سلجبا يف ضباقتلا بجيف هسكع وأ ةضِفْلاِب بهذ نم حئافص

 ,طقف )١( ةخسن يب طح هتحت ام (©)



A.۳ 
 ةعفشلا باک

 رايتخاو بلطلا ىلع نيلدع داهشإو «يعفارلل اعبت ةضورلا يف هركذو انه رومألا

 ءاضق ةوقل ناهحجوف الإو ؛ىلوأ انهف يضاقلا مكحب كلملا تبغي ل نإف ؛ةعفشلا

 مكاحلا ىلع ردقي نأ نيب اوقرفي ملو عنملا زيجولا ين رهظألاو ةَعفّشلاِب يأ هل يضاقلا
 يِبَصْدَمْلا ىَلَع ُعيِفشلا هري ْمَل ًاصقِش كلم الو ءبلطمل بلطملا بحاصل ثحب هيفو ال مأ

 «نيتقيرطلا رهظأ اذهو ةيؤرلا نم هعنم يرتشملل سيلو بئاغلا عيب عنم ىلع ءانب

 انتبثأف يضارتلاب ىرح عيبلا نأل ؛بئاغلا عيب انححص إو عنملاب عطقلا :ةيناثلاو

 ولف ؛هيف رايخلا تابثإ نكمي الف يرتشملا ىضر ريغ نم عيفشلا ذحأ انهو هيف رايخلا

 . بئاغلا لوق ىلع ناك رايخلاب نوكيو عيفشلا هدي نأب يرتشملا يضر

 ءهتح ىلإ برقألاو ٌلدعألا هنأل لوب ْعيِفشلا ُهَدَحَأ يغيب ىلا نإ :ٌلْئمَف

 ؟عيبلا موي مرقتملا ةميق ربتعت يأ < يلا موي «ىنعملا يف لثم هنأل هيَميقبف بف موقتمب وأ

 ءراَيخْلا عاطقناب ورايا مَ :ليقو «ةعفشلا قاقحتساو ضوعلا تابثإ موي هنأل

 ٌرّيخُم هنأ رهظألاف «لحوع ارتش دا نإو يأ «لُجوُمب ْوَأ «ببسلا رارقتسا تقو هنأل

 ش او احلا رسكب يأ َّلِحَمْلا ىلإ رين وأ لاحْلا يف َدْحأَو َلُجَعُي نأ نيب

 هلباقي لحألا ناف يزشملا ّمزَل ام ذيزأ هنأل «هب فاححإ لاحلا يف لاملاب هتبلاطم نأل

 ام نيعتف ممذلا فالتحال يرشملاب فاحجإ لجؤم نمشب هذحأو نمثلا نم طسق

 هنأ :ثلاشلاو ؛يرتشملا ةلزنم عيفشلل ًاليزنت لحوملاب هّدحأي هنأ :يناثلاو «هانرکذ

 هنأل اذه نيعيف لجؤم وأ لاحب هذخأ رذعتل ًالجؤم نمثلا يواسي (* ضارب هذخأي

 .لدعلا ىلإ برقأ

 ببس دوحول صقشلا نعي ةذخأ ءبوثو فيسك يأ ةٌرْيَغَو صقِش عيب ولو

 الاع اهيف هلوعدل هيلع هتقفص تقرفت نإو يرتشملل رايح الو «هريغ نود هيف ذخألا

 هلوقو «ةلباقملا تقو هنأل ؛دقعلا موي ةميق رابتعاب يأ ِِةَميِقْلا َنِم هيب «لاحلاب

 :ِرَّرَحُمْلا ةرابعو يعفارلل اعبت ةضورلا يف هب رّبع امك نما نِ ةباوص ةّمْيِقْلا َنِم)

 .ضوعب :(۳) ةحخسن يف (#)
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 .يقابلا ثلثلاب يرتشملل فيسلا ىقبيو فلألا يثلثب صقشلا ذحأ فلأب ةئام

 اَذَكَو لل ٌرهَم هُيو مرقم علل نال هلم ٍرْهَمِبُووُهْمَمْلا ٌدَحؤُيَو
 حاكنلا موي اهلثم رهمب.رابتعالاو «صقش ىلع اهعلاخ اذإ امك يأ ؛عّلخْلا ضرع
 .علخلا مويو

 ار وا وافد ور يكمل واما ضرط ماقول
 َلاَقَو ءاذكب هتيرشا :لاق نأب يأ ءارذق ٌعيفشلا َنّيَع ناف .ةعفشلل طقسملا ليحلا

 هنأل رادقملا كلذب يأ ٍمْلعْلا يفت ىّلَع فَلَح ِرْدَقْلا َموُلْعَم نكي ْمَل :يِرَمْشُمْلا

 ْمَل ارْذَق ني ْمَلَو «نايبلاب هبلاطو يريشملا ملع يأ ُهَمْلِع ىَعَذا نِإَو ؛لمتحم

 ال هنأ ذعتيح يراشملا هيلع فلحيف ًاردق نيعي ىتح يأ ٌّحّصألا يف ُةاَوْعَد ْمَمْست

 هلقنو «عمسی :يناشلاو ءاضيأ ّمألا يف هيلع صن ام اذهو هَل اَقَح عدي ُهنأل فرعي

 ٠ «ةصاح يوغبلا حيحصت نع لوألا لقت يعفارلاو ؛باحصألا ةماع نع يلوتملا

 يرتشملا ملع ىلع عيفشلا فلح لكن نإف «هلوقي ام عنم ىلع يرتشملا فلحيو

 نإف ًاقَحَتْسُم «عيبملا نسم يأ ُنَمعلا َرَهَظ اذإو زانق دق فدع ی عقلا خو

 نيعتي اندنع دقنلا نأ الإ ؛ادقن وأ ًاضرع نمثلا ناك ءاوس يأ ءيا َلَطَب ًاْيعُم ناك

 ناك نإ صقشلا دَر عْيِفتلا ىلعو «عيبلا ىلع هبت فعقشلاو «ضرعلاك دقعلاب

 قيرفت لوق يقابلا يفو ءردقلا كلذ يف عيبلا لطب ًاقحتسم هضعب جرخ نإو «هضبق
 نأل اهلاحب ةعفشلاو عيبلا يأ ءاَيِقَبَو ؛َلِدْبَأ «ةمذلا يف ناك نإو يأ داو «ةقفصلا

 .هيدعك هدوحو ناكف ؛عقوملا عقي مل ةمذلا يف امع هءاطعإ

 لوق لوقلاو ٌروذعم هنأل ءَلِهَج نإ ُةَعْفَش لطب ْمَل اَقحَتسُم ٌعيِتلا عهد نإو

 «ببلطلا يف ْرّصَقُي ل هنأل ٌّحّصألا يف مَع نإ اَذَكَو «ٌلطاب ّرمأ ُهْنأل كلذ يف

 هنأك راصف كلع ال امب ذحأ هنأل ؛نالطبلا :يناثلاو ؛نيعم لامي قحتست ال ةعفشلاو

 ًابيعم نمثلا ناك اذإ اميف فالخلا نأ :ةضورلا يف حيحصلاو ؛ةردقلا عم ذحألا كرت



 ٍةعفلا بات

 هتكلمت هلوقك ؛نيعم ريغ ناك اذإ امأ يهاردلا وذهب ةشلا تكلمت :لاق نأب

 . ًاعطق لطبت الف ؛ٌقِحَتسُمْلا َدَقَن مث ؛ريناند ةرشعب

 اهنأل ؛ٌحيِحَّص ٍةَراَجِإَو فقرو عْيبك صقُشلا يف يرتشملا فُرّصَتَو :ٌلْمَن

 ُةهَدْخَأَو قراحإلاو ةبهلاو يأ ,يفقولاك هيف فس ال ام ضقت عيفشللو هكلم يف

 َدْعأَي وأ ُهَصْقْنَيْؤَأ ينا عاب َدْعَأَي نأ ني 7 َنْئَب ؛عّيك ةعفش هيف اَميف يخي

 نم بلطملا بحاص هطبنتسا امك ذخألا ضقنلاب دارملاو قباس هقح نأل «لّوألاب

 هلعج مكحو ؛ولصأ ْنِم ءْيّتحلا عفر ضقنلا نأل هنمىلْوَأ لاطبإلاب ريبعتلاو مهمالك

 .غابصلا نبا هب حرص فقولاك ًادجسم

 يمي يأ «يِرعشُملا قد نشا رذق يف عيفشلاو يِرمشُمْلا فلا وأو

 وأ ههو ر نرو لب هزاش *أ مل :لاق نأب يأ َاَرْشلا ركنا ْوَل اَذَكَو بلعأ هنأل

 فرعا نإف ءاَمُمَدَع لصألا نأل «هنيميب هلوق لرقلاف يأ ءاكيِرش باطلا توك

 ٍنْيَفَحْلا نمضتي هفازاعا نأل قَعفُشلا ُتوُبت حم حصألاَ عْببْلاِب «ميدقلا يأ كيرلا

 رهو يرتشملا عرف عيفشلا نإف ءال :يناثلاو ءيرتشملا راكنإب عيفشلا قح لطيي الف

 .الف ؛هضبقب فرتعا نإو .تبثي ؛نمثلا ضبقب عئابلا فرتعي مل نإ :ثلاثلاو ءركنم

 يضاقلا هلاق ؛ًارضاح ًاركنم ناك ول امك مكحاف ًابئاغ يرتشملا ناك ول :ّعْرَ

 نإو هم كلما ىقلتي هنأل ءوِضْبَقب فرغ مل ذإ ٍِاَبْلا ىلإ نمش ُمَلَسبَو

 هيف ؟ ُهظَفْحَيَو يِضاَقْلا ُةُدْحَأَي ْمأ عيفشلا دي يف كري لَهُ هضبقب يأ فرا

 يدي يف كري هنأ ّحصألا أو ءًاحضاو مدقت دقو يظن رارقإلا يف َقَبَس فالخ

 يف فرصتلا ىلع ةردقلاو عيفشلل كلملا لوصح يضتقي اذهو :بلطملا يف لاق

 قح لحأل نمثلا ميلستىلع فرصتلا فقوت نم فلس ام فلاخي وهو :لاق «صقشلا

 ؛ُةَدخَأَي وأ هباوص دحام هلوقو ؛يناثلا هجولا وه رهظي يذلاو :لاق ؛سبحلا
 ت

 .لَه َدْعَب ال ِةَرْمَهْلا َدْعَب ثوكت م نأ



 ليحل ةعفشلا باك

 ص

 ٌقحتسم قح هنأل ءصَصِحْلا ِردَفىَلَع اوذخأ ٌعْمَج ةعْفُسلا قحا ولو :ٌلصف

 َبَبْس نأل «سوؤُرلا ىلع لْوَق يفر ؛ةرمشلاو ةرجألاك هردق ىلع طقم كلملاب

 امهو «ةَبيصن ف نإو عيمجللا ذأ دحاولا كيرشلا نأ ليلدب ؛ةكرشلا صا ةَعفشلا

 هبو :لاق يناثلا ىكح املو «مألا يف يعفاشلا هاكح فالخلاو ءاوس ةكرشلا لصأ يف

 .بلطملا بحاص هيلع هبت امك لوقا

 تناك ناب يأ َرَحآل اًهيِقاَب مث لجل صج فن نْيكيِرسلا ُدَحَأ عاب ولو
 ءرخآل يقابلا عاب مث لحرل ّلقأ وأ هثلث وأ هبيصن فصن عابف ءةفصانم امهنيب رادلا

 كيرش هعيب لاح يف هعم سيل هنأل ميَِقْلا كيرشلإ لوألا فضنلا يف ةعقشلاف
 برت ىلإ كلذب راشأ (اهيقاب 5 هلوقو «ةعفشلاب هعاب 3 ذخأي ال عئابلاو ؛عئابلا الإ

 .ةّصاخ لوألل امهيف ةعفشلاف اعم اعقو ناف ؛نيعيبلا

 كراش ؛لّوَألا فصلا نع ءميدقلا كيرشلا يأ «ىقع نإ هنأ :ٌحَصَألاَو

 وفعب هسا ةّيزاثلا ةمفصلا َىَّبَس دق ُهَكَلِم نأ يناثلا فصلا يف لوألا يِرَتُْمْلا

 هارتشا يذلا فصنلا نع ميدقلا كيرشلا ضعي مل نإو يأ آلف الرو ميقا كيرلا

 هنأل ءاقلطم هكراشي :يناثلاو .هكلم لاوز ل ميدقلا ١ لوألا كراشي الف هنم هذحأ لب

 هلم ىلع طلسم ميدقلا كيرشلا ًنأل اقلطم عنملا :ثلاثلاو ءارشلا لاح كيرش

 مل اذإ ام فالخلا لحم مث «بهذملا رهاظ هنإ :نيسح يضاقلا لاقو ؟ همحازي فيكف

 ءامطق اهيف اكراش ا ىفع نإف ؛يناشلا عببلا لبق اهنع ىفع ميدقلا كيرشلا نكي

 ُرخآْلا َرّيخَتَو «ةيلاملا قوقحلا رئاسك هَفَح طقس ِنْيعيِفَس ُدَحَأ ىع ْوَل هنأ حصألاَو

 القل هيج ىلع ٌراصتْقالا هل أ سلو ىرفنلاك يأ دك عيمجْا ٍذخَأ ني
 «صاصقلاك هريغو يقاعلا قح طقسي هنأ :يناثلاو «يرتشملا ىلع ةقفصلا ضعبتت

 ضب طَقْسأ اذإ َدِجاَوْلا أَو توب ًاييلغت امهنم دحاو قح طقسي ال :ثلاثلاو
 كو ر 3

 دح ضعب نع هوفعك ؛ءيش طقسي ال :يناثلاو .صاصقلاك هلك طقس ِهَقَح

 ياسقنالا بقي يلام ٌّقح هنأل ؛يقابلا ىقبيو هع ىفع ام طقسي :ثلاثلاو «فذقلا



 ٍةَعفشلا باك

 را
 .ال مأ روفلا ىلع ةعفشلا نأ انلق ءاوس فالخلا نايرح بلطملا يف هبشألاو

 اقر هناا طعما ل ءلاَحْلا يف ِعيِمَجْلا اخ ُهَلَف يعيش ُدَحَأ َرْضَح ولو

 بئاغلا ّرَضََح اًذِإف ءررضلا لصحيف يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتتف بئاغلا ذحأي ال

 هل ةررصتما لوألا دحا دلي ةزرهتو حبا ةنكئاوأل كراك

 نأل بئاغلا ٌمِلَق اذإ ٌلطيي ُهَقَح ّنِإَف ؛يِبّصِح َرْدَق الإ ذح] ال :لاق ول :ٌعّرق

 امك ةماسقلا نم هريظن فالخب توفم ريصقت ريحأتلاف !اهذحأ نكمأ اذإ ةعفشلا

 .اهباب يف يعفارلا هركذ

 ان اا الأ ا اصرف ل أ يبئاغلا موُدُق ىلإ دخألا ١ ٌريِخأت ُهَل ن

 بئاغلا هيف ةمجحازي هي عفانملا نم ةاقوتساو دئاوفلا نم ٌرضاحلا را ام عرف

 ر 3 4

 قيرفت ال ذإ ءاَمِهيَحُأ بيتر اًمهييصن ذحأ يفشل اصف ارش شا ولو

 نأل «حّصألا يف ِنْيعِئاَبْلا دَحأ ٍةصِح ذحأ هلق نيا نم ُدِحاَو ىَرتْشا ولو ؛هيلع

 كب قومي لد هذيلا ففتح كلا تلم يوتا نأل لل :يناثلاو ؛ةددعتم ةقفصلا

 هه

 ٌنوكيف ٍرَّرّضلا عفدل تّ رايح هنأل ِرْوَفْلا ىَلَع َةَعفّسلا نأ راز

 امك اهكلمت ال اهبلط وه روفل هلا ىلع اهنوكب ُدارملاو هِسْيَعْلاب لا ر ايخك روفلا ىلع

 «لمأتو رظن ىلإ اهيف جاتحي دقف مايأ ع ار ل سم
 اهطاقساب حيرصتلا ىلإ دقي :عبارلاو كلذ لقم يف لمأَتلا حست هدم دتمي :ثلاثلاو

 الو ي ی و ا خيبشلا مدع ملَع اًذإف يرق وهو صاصقلا قحك

 يف ًاريصفت دعي امف فرعلا ىلإ هيف عجري لب ؛هوحنو ِوْدَعْلاب اهفالخ ىلع رادبلا فلكي

 ولو هتعفش ىلع هنإف ملعي مل اذإ امع ملعلاب زرتحاو ءالف ال امو هقح طقسأ بلطلا



 ۹A۸ ةّعفشلا باك

 دع نم اقع نأ يشمل دل نع ايا زأ اضيرم ناك إف هنو هيلع یضم
 يفكي الو :ينايورلا لاق ؛هتقاط بسح يِبّلطلا ىَلَع ده الإَو َرَدَف نإ لَكَويلف

 ِهْيَلَع َرودَقَملا كرت اف هب ءافتکالا دعبي الر :بلطملا يف لاق !هعم فلحيل دهاش

 ءلالا يف وريصقتل ِرّهْظَألا يف ُهَقَح لطب ,داهشالاو ليكو تلا نم يأ ءاَمُهْنِم
 ىلوألا يف هلباقم ٌةجوو «ةيناثلا يف اضرلاب داهشالا نم نكمتلا عم توكسلا راعشإلو
 جاا دنع بلطلا تابا ره اق ةاهشألا نأ ةيلاثلا قواه زم وأ ةنم تحلب دق هنأ

 اوبن ريحا ETE حيحص وه (ِرّهظألا يف) هلوقو

 . ةضورلا يف هب ربع امك حصألاب

 قاهرإ ريغ نم ةداعلا ىلع هبلط يف راسف بئاغ وهو ربخلا هغلب ول :ٌعْرَف

 .اهنالطب حصألاف آلإو هتعفش ىلع وهف ,دهشأو

 ىلع اَ فلكي الو يأ ممل لق ماع وأ مامح وأ الص يف ناک رَ
 ةحاحلا ءاضق وأ ةالصلاو لكألا تقو لحد رللب «حيحصلاىلع درهعملا فالح

 يف اهتركذ ةمهم عورف انهو .حبصي ىح اليل ناك إو ءاَهَمَدَقُي نأ هل راج
 .هنم اهعجارف لصألا

 نآلْدَع ُةَرْبخَأ نإ رذغب مل َرِبخُملا قّدّصُأ ْمَل :َلاَقَو «بلطلا يأ نأ لَو

 اناك ولو لدع ناتأرماو لدع ةريخأ ول اذكو ءامهيلع دمتعي نأ هقح نم ناك هنأل

 هنأل ٌحّصألا يف ةأرما وأ دبع ولو يأ هَقِب اَذُكَو رذعي نأ يغبنيف نيروتسم

 موقي ال حلا نإف ؛رذعي :يناشلاو باّصِن ٌةرخأ ول ام ةبشأف نيميلا عم حح

 هنأل ربح لقي ال نم ُةَرَبْخَأ نإ ُرْدْعُيَو ءطقف دبعلا يف رذعي :ثلاثلاو «دحاولاب

 نإف ءبذكلا ىلع وطارتلا نكميال ا لا ددع غلبي مل اذإ اذهو «روذعم

 سلا هنا يساكطلا هل سلا هبا هلك كقول نانا ردا طاوس طبمقلا

 هب حرص هريغو رفاكلا هيف ءاوس قدصلا نم هسف يف عقو ام رابتعالاف «نطابلا ىلإ

 .يدرواملا



 قفا بان ۹
 كارو وك 5 0 وه” م سو وس” E هسا د "وون

 لب ادهُز هكزي مل هنأل ُهَقَح يِقَب ةئاويسضخب ابق كرف يفلأب عاب ربخأ ولو
sS eT2 ت مهمل  

 بغري مل اذإ هنأل «ةرثكلل ُهَقَح َلْطَب ٌرثكأب ناب ْنِإَو .ارصقم سيلف ءالغلاو ٍةرثكلل
sr r 3 ۰ 7ر  of f4  

 يف هللا َكَراَب :لاق وأ ِهِيلَع ملسف يرتشملا يقل ولو «ىلوأ ينائلابف لوألاب هيف

 هنألف :ةيناثلا يف امأو .2©"**مالكلا لبق نس ةنألف :ىلوألا يف امأ لطي مل كقفص

 قح هب لطي هنأ يأ ُةْجَو ءاَعّدلا يفو «ة رابم ةقفص ذحأيل ةكربلاب هل وعدي دق

 . هبقع بلطلا مظتني الف «هدي يف صقشلا ريرقتب رعشي هنأل ؛ةعفشلا

 يلماحملا مالك هاضنقا ام ىلع ًاضيأ لطبي مل ءاعدلاو ماسلا نيب عمج ول :عْرَف

 .هديرحت یئ

 ءاهببس لاوزل ءاَهَتالْطُب حصألاق ةعفشلاب ًالِهاَج ُهَُصِح ُعيِفّشلا عاب رل

 لهجللاب ززاحاو هِوَقَح طوقسب ضري مو عيبلا موي اکیرش ناك هنأل ءال :يناثلاو

 ؛ًاملاع اهضعب عاب نإف «هتصح عيمج عاب اذإ هلك اذهو ٌرهاظ وهو ملعلا نع

 .همدع :ةضورلا دئاوز نم حصألاف ؛ًالهاج وأ ؛نالطبلا :رهظألاف

 . عيبلاك هركذ اميف ةا :ٌعْرَ

 هلاق ؛حصألا يف ُهتَعْفش هش لطب مَ عيل ُهصْقِش ُهّصَقِش ُعْيِفَّلا ضرع ول :ناَعْرَ

 تام اذإو ءاهذحأ يف طخلا ناك نإو ةَعْفَشلا نع ضيرملا وفع حصيو «يناجرجلا

 . ينايورلا هلاق اهذحأ هتثرول نوكي ال

 يف ءاج ام باب :حيحصلا عماسلا ف يذمرتلا هجرحأ مالكلا لبق مالسلا ثيدح )١58(

 :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج نع (7034) ثيدحلا :مالكلا لبق مالسلا

 ثيدحلا اذه :يذمرتلا ىسيع وبأ لاق .[مالكلا لبق السلا ] : هللا لوسر لاق

 نب ٌةَسَبْنَع :لوقي - يراحبلا - ًادمحم تعمسو هولا اَذَه ْنِم الإ فرغت ال کنم

 ٍدَحْلا ركن ناذاز نب دمحمو «بهاذ ثيدحلا يف ٌفيعض نُمْحّرلادابَع
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 عقل

 ر ر
 سرور فلا ملل) کد

 هلام نِي ةّمْطِق ٍلِماَعْلل حط تأل طق َوُهَو ٍضْرَمْلا نم قشم وه :ضاَرِقلا
 يف اًمهيواستل ةاواسملا يهو ٍةَضَراَقُملا َنِم وأ ارل َن رم ةعطق وأ ؛اًهْيِف فرصتي

 جرا يف ٍمْهَسِب برت هن الك أ «ةَيَراَصُم َُنوُمَسُي قار لمار جبرا همام مارس قر

 ٍنْيَطْمْلل نِي ُفَصُمْلا َعَمَج دقو ُرمَسلا َرْهَو ضْرألا يف بْرضلا نِ دوام :َلْيِقَو

 :َلاَقُف

 هح اذهو رشم ُحْبَرلاَو هيف رجل الام هل 4 ا نأ :ٌةَبَراَضُمْلاَو ٌضاَرِقْلا

 ظفلب جرحو «نوذأملا دبعلاو ليكولا نع (ُكَرتْسُم ُحِبرلاَو) هلوقب ٌررتحاو ءًاعرش

 .هريغ ىلع مأ لماعلا ىلع ناك ٌءاوس حص نإ «نْيَذ ىلع ةّضراق اذإ ام (عفّدلار
 0 a م هب ما ياس سمك a 4 و

 ةريغو ٠ مزح نبا لقنو ةباحصلا ٌعاَمْحِإَو ةنسلاو باتكلا بابلا يف ٌلصألاو

 لف نِي نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورحخ آو وت :ىلاعت لاق . اقلطم عاَمْجإلا

 ُهَعَم تذفنأو ماّشلا ىلإ اًهِلَمِب ةَجْيدَخِ ُمالَّسلاَو ةلّصلا ِهْيَلَع برضو "ه١

 . "٠ 0ةرسْيَم اهدْبَع

 ,7 ةالص ٩ ج ۳ ۷) ةلأسملا :ةيراضملا باتك :مزح نبال ىَلَحُمْلا ف 0 ۹)

 ) )00لمزملا / 57١ .

 2 يلا ٍنَع يورو : P۰ مصل ج ضارقلا باتك :ريبكلا يواحلا يف يدرو راما لاق 0 ١

 هل لاقي اَهْل ادْبَع ٌةَجْيِوَح ُهَعَم تدا ياشلا ىلإ اًهِلَرْسأب ةجيدحل براَض هنأ

 ماشه نبا اهحرخأو ءةثعبلا لبق تناك اهلاومأب ةر ةيراضملا هذه ةصقو .(ةَرَسْيَم

<< : 
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 ٍضاَرِقْلا باك 4١١

 هدمتعا امك عامجإلاب ,ةّصلاخ َريِناََد ْوَأ مهارذ لاَمْلا نك هيحصل طَرتْسُيَو

 ىلع زوجي الف ءاعم ريناندو مهارد نوكي نأ زوجيو ءامهريغ نم نوكي الف ؛ئيولا

 و . 4 5 010000 8 سا 1 س

 اهيف ام ملعو تجار نإو يا «شوشغمو «ضورعلاك امهتميق تفاللتبشال ؛ و رت

 ىلا دلل يك 0 ر 1 002 .
 :يناجرجلا لاق .ةّموقتُم يهو ٌضرعو دقن اهنأل ؛اهب لماعتلا انزوجو «صلاخلا نم

 :هحو فو «مودعملاك هنأل ؛زوجيف اكلهم ناك إف ءارهاظ ضشِغلا ناك اذإ اذهو

 ناك ايلثم يأ ءضْوُرُعَو هوي ةّيِعاَد ةجاحلاو سانلا ُلَمَع هيلعو هحاورب ارابتعا زوجي

 . هتميق فالتحال اموقتم وأ

ahe, har A Ae3 م 572  r arr 

 .ضرعلا نيىلوأ وهو راذلا ىنكسك ضارِق لام سار عفانملا لغَح زوجي ال :ٌعرف

 لهجلل ةفصلا وأ ردقلا ةلوهمب مهارد ىلع زوجي الف «ةفصو اردق يأ ءامولْعَمَو

 ولف يأ ءانّيعُم هفالخب خسفلا ىلع عضوي مل هنأل ؛ملسلا لام سأر فالخب حيرلاب

 «هيف ُهَنيَع نإف «سلجما يف هيَ مل اذإ حصي مل ُهَنّيعُي مو مهرد فلأ ىلع :لاق
IE5 1 ساق 5  f,0 3 8 لإ  

 اضيأ نيد ىلع هضراعي نأ زوجي الو «زاوحلا حيجرت ريغصلا حرشلا مالك ىضتقمف

 عام 7 3200 525 و ره ما مر سم 0

 امهنم لك يلو امهرضحأ نأب يأ «نيترصلا ىدخإ ىلع زوجي :ليقو ءفلس امك
 نييعتلا مدعل ؛ٌمَدملا :حصألاو ءاَمِهْيِواَسَتِل اًمِهِدَحأ ىَلَع َكَضَراَف :لاقو ءألثم فلأ

 نأ كاب دالا َدْمَب ءاّرلا ديدشتب نيرصلا هطخب ُْفَصُمْلا طْبصَو «عيبلا يف امك

 .هيف ففرصتلاو هيلع ديلاب ٌلقتسي ثيحب يأ لِماَعْلا ىلإ امْلَسُمَو ُدْنِحّصت

 ٌلماعلا ىزيشا اذإ نمتلا ىِفَرُي نأ كاملا ِدَي يف لاَمْلا نْوَك طش ُروُجَي الق

 عضو نأل ُهَعَم كِلاَمْلا لَمَع يأ هِلَمَع الر «ةحاحلا دنع هدجي ال دق هنأل (انيش

 يئاني لاملا بر ىلع امهنيب عمجلاف ؛لماعلا نم ٌلمعو كلاملا نم لام ؛ضارقلا

 .هلاعو هلمعب هل نوكي حبرلا ضعب نأل ؛هاضتقم

 هح ورخ باب :اهنع هللا يضر ةجيدح ء٤ا لوسر جيورن ثيدح :ةيوبلا ةريسلا يف

 لئالد يف يقهيبلاو .١ةةص اج :ىري نم ناك امو ةجيدح ةراحت يف ماشلا ىلإ دي

 .5ةص ۲ ج :ةجيدخ جورتي نأ لبق في هللا لوسر لغتشي ناك ام باب :ةوبنلا



 A1۲ ِضاَرِقْلا باک

 «هتفص وأ هصخشب فورعم وهو يأ ُهَعَم كاملا مالغ لَمَع طْرَش ُزوُجَيَو

 ذإ كلاملا لمع فلاحو ِِهلاَمِل اعبات َلَعْجُي نأ ٌراجف هلام ُةمالغ نأل «حيجُصلا ىَلَع
E eالعا م عر 2 .  ee A 

 لحو .سايقلا وهو هيس لّمَعَك ُهلمع أل ءزوجي ال :يناثلاو ءاعبات هلع هجو ال

 اذكو ءاعطق ُدَقَعْلا َدَّسَف طَّرَش نإف ءفرصتلا يف مالغلا ةعجارم طرتشي مل اذإ فالخلا

 .هِدَي يف لاَمْلا نوک طَرَش ول
 سلع ملم <

 اهجاردإو اهعرذو يأ ءاَهيَطَو بالا رشنك اَهعباَوَتو ٌةراَجَلا ٍلِماَعْلا ةفيظَوَو

 فرعا ىلع تخ قالطإلا ّنأل بابلا ءانثأ يف ينأيس امو اهحارحإو طفلا يف

 هجي الرع وأ ُربْحَيَو ْنَحْطَبَق ةطنج يرتعش صراف ولف «كلذب ضاق وهو
 نكمي ةطوبضم ٌلاَمْعَأ اًمِهِوْحََو َنْحّطلَو َرْبَحْلا َنأل ِضاَرِقْلا َدَسف هُيو
 ٌرجأتسي نأ طرش ولف ءاَهْنَع ىنغَتسُم ٍةَلاَهَج ٍباَكَتْرا لإ ةرورض الف اَهْيَلَع ٌراجتتسالا
 ا ق الا

 .بلظلا ن هلاق امك نارا الات ةر

 زدني عون وأ قَلَسلا هاه يأ ءِّيعُم عاتم َءارِش ِهْيَلَع طرشي نأ ُروُجَي الر

 درا ةا ءصخش َةلَماَعُم زا ِرَمْحَألا ٍتوقاّيلاو قبل بلا ليخلاك ُةُدوُجُو

 ال دقو ُهَلِماَعُي ال ذم ُنّيعُمْلا صلو ؛ردانلا جي آل ذو 2 دق َنّيعملا نال
 مادو ردسي مل اذإ امأ ءلاغ نمشب الإ عيبي ال وأ ِهّْيِف حبرلا لوصح مهرن ام ةدنع دج

 ىلع ِةَبِطّرلا رامثلاك ْمُدَي مل اذإ اذكو امزح حصي هنا ا اق

 .حصألا

 لاقو ءةلاكولا بفالخب رهاظلا ىلع هيف فرصتي عون نييعت طرشي ال :ٌعْرُف
 .وبّهذملا ٌرهاظ ُهلباقم نإ :يلوتملا

 اَهَدوُصَتَم ّنأل ؛يتأيس امكٍةاَفاَسُمْلا فالي يأ أ ءضاّرِقْلا هدم نايب ُطَرَتْسُي الو

 ُهَنقو طبضني ال ضارقلا نم دوصقملا حبرلا ناف هفالجب ةَدُملاب 0

 ييبلا نم وأ اقلطم يأ ءاَهَدْعَب فرم لا ُهََنَمَو دم رکو ولف هدب درشي تیقاتلاف



 ضاق باك ۳

 ُةَراَجَتلا لُصْحَت الف ٍةَدّمْلا يف ايِغاَر دج ال ذق نف ؛درصقملاب هلالخإل دس

 هضراق اذإ امك ءال فّرصقلا ُهَعنَمَو هُم ركذ اذإ ام (اَهَدْعَب) هلوقب جرو براو

 ول امك :ثالطبلا هيف حصألا نكل الكم ِرْهَش يضم ىَلَع فرما قلعو احلا يف
 ءاَرَشلا ُهَعََم نو ءةلاكو لاك حصي :ليقو ؛رْهَش يضم نب الإ كلن الر كلشي :لاق

 ىتَم ءارشلا َنِم نم ينس ن ْنكَمَتي كِلاَمْلا نال مالا يف الف «عيبلا نود يأ ءاَهَدْعَب

 هيف زوجي ال دوقعلا نم قالطإلا ىلع ُهَعَّضَو ام ّنأل .معن :يناثلاو مل فاليخي َءاَش

 59 رکی ذأ :مامإلا لاق امك طرشلاف لوألاب انلق اذإو (ىلازغلا ُهَحَّحّصو «تيقوتلا

 َكتضَراَف :َلاَق ْولىَتَح «حابرتلسإلا ضرع ِةَففاَرُم ىلع ءارشلا يف طاَسبإلا يق تأتي

 تكسو ادعي ءارشلا ي ةع وأو حصي ال راها ني وعام يف يرش ذأ ىلع
 ةضورلاو نيحرشلا يف ام ىضتقمو ُدَسْفَي ال هنأ فتصملا قالطإ | ىضتقمف ميلا نَع

 هب تدب اَمك عَ زارجب حرص ءارلا نه اذإ مب هد اهن اسقا

 تكس إو ًاقلطُم ُهَناَيَرَح ٌرَهْظَي فاليعلاو :بَلْطَمْلا باص َلاَق ءِفْنَصُملا مدلك

 ُءاَمِتنا ُهَرِهاَظ ن ألا يِف دَسْف َةَنَس كَضراَ هلق ىَلَع صفا ول :ٌعْرَ

 ضاَرَقْلا

 م د
 .ٍدوَقُعلا نم هرْيغك ضاَرَقلا قلع قيلعت زرجي ال :ٌةَدِعاَف

 سسيل هنأل ؛وشلاثل هنم ءيش طرش وجي الف يأ «حَرلاب اَمُهُصاّصِيحا ُطَرَتشُيَو
 ؛نيلحر عم ًاضارت ٌثوكيف مم لَا هيلع طوشب نأ الإ ؛لاملل كلام الو لماعب

 مسا ٌركذو لامل بر َوُه اًمِهريغل يمس ام نأ ىلع اقداصتي نأ لإ :يدرراملا لاق

 :لاَق ولو هِلَمَعب ب ٌلياَعْلاَو و هَل ُكلاملا ذخأيل يأ «هيف اًمُهُكاَريْشاَو ةَراَعِتْسا

 ضاق :َلِبِقَو ظفللا ىلإ ًارظن ءم ضاق د كَل حبئّرلا لَك نأ ىَلَع كتضراق
 امل غاضب :لیقو ماف ٌّضاَرِتَف يل ُهلُك :لاق ْنِإَو «ىنعملا ىلإ ًارظن < :حيِحص

 ُعْيِمَح ةعاّضب ُه ُهاَنْعَم (ٌعاّضبإ) هلوقو هاَهْيِناَعَم وأ ٍدوقعلا يص ىلإ رظنلا نم هانركذ



 8515 ضاق باک

 هِفُرصت لم ةرحأ قحتسي ال لوألا ىلعو خربت ليكو ٌلماعلاو «لاَمْلا برب اهجير
 اموُلْعَم ةنوكو «يتآلا لصفلا يف ُفنصلا ُهَرَكَذ امك اناج لمع ُهنأل .حصألا ىلع

 ةيْرُجْلاِب :يتأيس امك ًالوهجم هتوك زوجي الف ًامولعم كارتشالا نوک طرتشيو يأ

 ثيح نسم ال ِةيِئْرُجْلا ثيح نم هب ملعلا دوك ٌطّشيو ءلثم ثلثلاو فصنلاك يأ
 َدَسف نيفصن اننيب يقابلاو ةئام وأ ٌمهرد ُهنِم يل وأ حبرلا نم كل :لاق ولف ريدقتلا

 نأ ىَلَع :َلاَق ولف ءب امهدحأ صتخيف ردقلا كلذ الإ حبري ال اعر هنأل ضار

 انوُكيَو ُةحّمعلا حصألاَ اني وأ ضرعلاب لهجلل سف ابيصُ أ ةكرش هيف ك
 «نيفصن امهنيب لعجت اهنإف نلف َنِيْبَو يِ ٌرادلا هذه :لاق ول امك ِنْيَفْصِن

 ْوْلَو ءلطبف ًالوهجم ناكف ةثلاثم وأ ةفصانم امهنيب هنأ ٌلمتحي هنأل ٌداسفلا :يناثلاو

 ركذ هنأل ّحّصَأْلا يف َدَّسَف «لماعلا بناج نع تكسو يأ فصلا يل :َلاَق

 :يناشلاو «لماعلل ام نايب هيف نكي ملف هِهعْيِمَجِل ٌكِلاَم َرُه يِذّلا حبلا ضعي هسفنل
 اًمِهِدَحُأ بيعت نايف حبرلا يف امهكارشا نم ضارقلا بحوم ىلع ًالمح حمي
 نأ ىلع ةلالد هيف دف "تلا هواك هاربا ُهَئرَووظ ىلاعت هلوقك ءرحآلا رهي

 حيِحّصلا ىَلَع حص «هبناج نع تكسو يأ فنمنلا َكَل :َلاَق نار بألل يقابلا

 يش هني ٍلِماَعْلِ طَرَص اذإف لاَمْلا بر ُهَعيمج نأ ُهاضتقمف لامل ُءاَمن حبلا نأ

 لَو .لاملا نِي هَل اَم ني م هنأآل ءحصي ال :يناثلاو «لصألا كلامل يقابلا ّيِقْب ٌمولعم

 يف وأ ةرشعلا يف ٌرصحبي دق ّحبرلا نال َدَّسُف فنص حر وأ ٌةَرْشَع اًمِهِدَحأل طش
 .ضارقلا عضو فالح وهو عيمجلا حبرب امُهَدحأ ٌروفي ْنَأ ىلإ يّدَوُيَم فنصلا كلذ

 هلوقب ُفدصملا َحِّمَسَنَو دوقعلا رئاس يف امك لوبو ُباَجِْإ طرشي لصف
 ةلالدل اًمُهْنِم ٍضاَرِقْلا يف ُب ال :رّرَحُمْلا لوق ّنسحأ امو ناكر امهنإف (طَرتشُي)

 ۶ ا و هر ما هم ا ا لا "8 :
 ذحخ :لاق اذإ اميف يأ «لغفلاب لوب | ينك لو ةيِهاَملا يف لوحدلا ىلع (يف)
 حصألاو ةّلاَعِجْلاو ةلاكو لاك دحأَف ذك ايب حبرلا نأ ىلع اهيف ٌرجناو مِهاَرَدلا هِذَه

  559ءاسلا / ١١ .
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 ٍةَبَراَضُمْلاَو ضارقلا ظفل ام .نيعمب صتخم ٍةَصَواَعُم ُدَقَع ضارقلا نأ . اًمهِفالخب عملا

 ٍنيحرشلا مالك ٌةاضتقا امك اهيف ّيظفللا لوبقلا .طارشا نم دب الف ولما

 كلاملا ينعي ءاَمُهْطْرَسَو ةلَعافمْلا يِضَتَقَت ةغّيصلا هله نأ ٍةَضْوّرلاَو ِرّرَحُمْلاَو

 يِف ربا ام امه راف ٌلكوتو ٌليكوت ضارقل | نأل کومو لیکوک «لماعلاو

 اّمأو ضَراَق نأ الو يص آلَو ةيفس َضراَفُي نأ حصي الف لكَوُمْلاَو ليوا

 .ًالياَع َوُكَي نأ ٌحصيو َضَراَقُب نأ حصي الف سلفا هع ٌروُجْحَمْلا

 .ُهَْيغ أ ناك بأ اًمهِلَمب َضراَقُي نأ نوَُْمْلاَو لفطلا لول زوجي :ٌعرَ

 .ضراقُي الو ٍهِدّيَس نذإ ريب نوُذأَمْلا ُدْبمْلا َضَراَقُي نأ حصي ال :ٌعْرَف

 يف زج مل حرا ٍلَمَعْلا يف كرات كلام نذإي ٌرخآ ُلِماَعْلا َضَراَف ْوَلَو

 يف ِنْيَصْحَش ُكلاملا َّضَراَق ول امك زوجي :يناثلاو ءهعرضوم فالح هنأل ٌحّصألا

 وُه َْحِلَسْني نأ ىلع كلذ يف ُهَل نوا اذإ امع ةك راشملاب زرتحاو .يوق رهو ءادتبالا

 امك ًامزج حصي هنا ؛يناثلا وه لماعلاو لالا نع وب لیکو نو مكيو ٍضاَرِقلا نم

 ىلع نوتا لو هيف نذأي م كلاما نأ دما ِهْذِإٍرْيعبَو يمقن كلاما ُهَضَراَق ول

 مدل يف ىرتشا نإ ها ال صاغ فرمت يناثلا فرصت نول ريغ لالا

 هلک حبلا نَا َرُهَو یا أ ٍبيِدَجْلاِب القو حبو ُهَمَرلا اميف بوُصْعَمْلا ّمّلَسَو يأ

 ل ل مسيو هس يِ لالا نمضبف قيسا مَا خم فرما ؛ نال بصاغلل

 يف يالا امأو يلع عرفي ىتح أرك ُهَل فصلا ْمُدَقُي ل ديدحلا اذهو َحْبّرلا

 هذي فرصت يناشلا ا نأل «حصألا يف لوألا لماع حلا كلذ حصو ٍررَحُمل

 ُهنأل يناشلل َوُه :َلِيِقَو .ًاناج لمعي م هنأل ُهَتَرْجَأ يناشلل ِهْيَلَعَو ليكو لاك

 ٍنْيَعِب ىَرتشا نإو .كلاملل حبرلا نأ ٌميدق لوق ديدحلا لباقمو «بصاغلاك فرصتلا

 .يلوضف ُهنأل ٌلِطاَبق ٍضاَرِقْلا لام

 ءِنْيَدَتَحُك كلذ نأل َايِواَسَمَو ًالِضافَتُم نيا ُدِجاَوْلا َضِراَقُي نأ ُروُجَيَو

 امه لِماَعْلا بيصن َدْعَب ُحَبْرلاَو نْيدَقَعَك اضيأ كلذ نأل ادخار نانثالاَو



 حبر رلا فصن لماعلل اًطَرسَو يقلص امهنبب لالا ناك اذإ امك يأ ءلالا بسحب
 ْضاَرِقلا دف اَذإَو حص مل نْيلَمْلا ةبسن ىلع ال هاطرش ولو «ةيوسلاب امه هيقابو
 يأ كلاَمْلِل حّرلاو «ةدسافلا ةلاكولا يف امك نذإلا دوجول لماع ١ فرصت ذفن
 يف ًاعياط لمع هنأل هلَمَع هِلَمَع ٍلْثمٌةَرْجَأ ٍلماَِْل ِهِيَلَعَو يكلي ءام هنأل هلامكب
 َكَتضْراَق :لاق اإ الإ بق حقق دعت وهو هلمع در بجو تاف اذإف ىَّمَسُمْلا
 ل َءيش ال هنأب ايضار لمع هنأل صألا يف ُهَل َءيَش آلف «يل حنَرلا ْعِيِمَجَو
 .ةَعفرلا ُنْبا حصو داسقا ِرَرُص رئاسك لثملا ةرجأب عحري :يناثلاو

 ةلاكولا ف هركذ امك شحاف يأ .نبقب ال طاح لاَ فص :لْصف
 ُهَلَو يِنذإب لاَ ْدَقَو ُهَمِحْل عملا ١ ذأ هذ السب فانلق امك ءٍةئييسن الو ؛ «لیکو لاك
 نبا عنمو .ليكولا فالخب يأ .ٌةَحّلصَم هيضعقَت بعبدا هلو «ٍضْرَع يلا
 لرصح ضرغلا كإف ءرظن هيفو ءٍدلبلا داق ريغب عيبلا نم امهريغو ينايورلاو عابصلا
 خلا طي دلا قت ريب جاور ال لاقي نأ الإ مهلا ءبيعملا يرش اذهو جبرا
 رشتا هلالخإل خضالا ين الف كاسمإلا ٍتصتْقا نإ ضع ضفالیغب
 ُفّرلا كلاَمْلِلَو هجم وهو ِرصَنْعُمْلا يف صن هاف وهو «ليکو لاك ؛معن :يناثلاو
 «يبيعلاب ٌدَّرلا ٠ يف كلو وه يأ قلع نإ لز يرطب ماعلا زوج ثيح يأ
 دبعلاك كلم لاملا ّنأل (َكِلاَمْلا ُلِماَعُي لَو اهب رخآلا قَح قلعت ةَحَلصَمْلاب لمع
 نأب ضري مل كلإملا ّنأل لاَمْلا سأر ْنِم ركاب ٍضارِقْلِل يرتشَي لو نوال
 قي نم الو ضار هح ْنَع ذآ ام عقب مل لمف نإ هوب الإ هم لماعلا لغشي
 حا َنْذَأ نإ هلك نار ُهَنأل هعورفو هلوصأك يأ ىبذإ يغب كلاما ىَلَع
 يِف صن َوُهَو ةحاكن حاّسِفنا بسب ببسي لاما برب رطل ءحصألا يف جؤر اذكر

 ءىشنألاو ركذذلا لمشي (ٌةَجْوز) هلوقو ءاحيرم دوكي دق هنا زوجي :يناثلاو ءءالُمإلا
 عقب كلاَمْلِل ْعَقَي ْمَل ءجْوَرلاَو برقا ءار ءارش وهو هني عم ام يآ لعق ولو
 ناهحرف اهب حرص انإف قرافسلاب حرصي م, اذإ يأ أ ةّمَدلا يف ىرتش رشا نإ ٍلِماَعِْ
 .ًاضيأ مدقت امك هلصأ نم لطاب هنإف ِنْيعْا نع ٍةّمدلاب زرتحاو ةيافكلا يف
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 ةَنوُم لَو انآ قِيِرطلاَو ابرق رسل ناك ْنِإَو يأ ءنذإ الب لاَمْلاب ُرِفاَسُيالَو
 صني ذأ الإ رْمَبْلا بوكر هل زوجي الو الهلل ضْرعَلاَو رطل نم هيف امل هيف
 اذكو .كلذ فرعلا ءاضتتال ءًارضَح ِهيسفن ىَلَع ُهنِم ٌقِفنُي الو ؛:ةضورلا يف ُهلاق هيلع

 نع ُهَسْبَح ةنأل سلا ببسي ديزي ام ني :يناثلاو ءِرَضَحْلاك ِرَهْظألا يف ًارفَس

 را فليب ةر نخ هاف شارو لأ رشا حكت
 نأل اسمو ٍبَهَذَك مفيفخلا نَْوَو ؛بؤشلا طك داي اَم لغف ِهْيَلَعَو

 يأ ُةَوْحَنَو َةَليِقتلا َةَعِتْأْلا ال ءبابلا لئاوأ يف ًاضيأ مدقت امك هب ضاق َفرْعلا

 ُهُمَرْلَي ال اَمَو ؛كلذل راجتتسالاب فرعلا نار توناحلا ىلإ ناخلا نم عاتملا لقنك

 ةالوت ولف اهجلاصَمَو ةَراَجتلا ميت ْنِم هنأل ؛ضاّرقلا لاَم ْنِم يأ هْيَلَع ٌراَجمتْمالا هل
AT sal GE Tro 8كنا ساكس © وک هک عاد و  

 يف ماَمإلا هب حرص امك ءاضيأ هيلع راجتتسإلا ةلف ُهَمَرلَي ام امأ «هل ةرجأ الف هيسفنب
 1 3 و 5 ر 5

 . ِهْيَلَع ةرجألا نكل ةيِصولا رخآ

 هنأل وطلاب ال ٍةَمْسِقْلاب عبرا نو َُحصِح كِلْمَيَلِماَعْلا نأ ُرَهْظَألاَو :ٌلْمَ

 برك ٍروُهْظلاِب امكن هنأ :يناشلاو لامل سأرإ ُةََقو ُحبرلا لب ؛َكِلَدَك سيو

 ةراجتلا ةاكز باب يف فالخلا ىلع فنصملا عرف دقو ِقاَناَسُمْلا ىلع اسابقو لامل

 لوصح يف ؛ْمَعَن ءارقتسُم اكلي سيلف ؛يناثلاب انلق اذإو عارف ضارقلا لام ةاکز
 تقوا رس 2

 ولف ؛مَعن اًمهحصأ ناهجو ءةمسق ريغ نِي لالا ضوضنو قعلا عافتراب رارقتسالا

 دارس لصخي لب ٌراَرقِتْسإلا لص مل ٍدقَعلا خسف لبق يضارتلاب حبرلا امستقا

 ىتح كۇم مح بف هلف لوألاب انلق اذإو ذحأ اًمب ُهرْبَج ٍلِماَعْلا ىَلَع ناك ؛هَدْعَ
 للا 0 8. 3 ها 3 0

 لام ْنِم ُةَلماَحْلا ٌرْهَمْلاَو ؛قيقرلا ْبْسَكَو ؛جاَتنلاَو ؛رجشلا ٌراَمِبَو .ُهَنَع ثروي
 ,ضارِق لَم :َلِيِقَو ةَراَجَملا داود نم َْسِيَل اَهنأل كاملا اهب ٌروفَي ضاَرِقْلا
 ىلع حبلا نم يه هيو نِ هنأ بوتو املا مرج ادو يسب ةليصاَح اتال
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 هب ٌروُمْجَمَو َنْكْمَأ اَم حِئّرلا َنِم ٌبوُسْحَم صخّرلاب ُلِصاَحْلا ُصْقَنلاَو حصل



 ٍضَرَمْلاَو بييْغتلاِب ُصْقَنلا اذكو ههْيَلَع دملا قلم ٌلزنيف كلذ فرعا ءاضقإل

 وأ ٍبْصغ وأ يرحنو قيرحلاك ٍةيوامس ْيأ ةفآب ُهْضْعَب فلت ول اذكَو ؛ِنْيئداَحْلا

 لمح ناق نال ؛خصألا يف لباقما فرص دعب ءلدبلا ذأ ذو يا رس

 «قوسلا ضافيحلابو بيب لصاحلا ناصقنلاك حباب اروم ناَكَف لاما يف
 لِصاَحْلا فالحب ِهَتَراَجِيو ٍلماَعْلا فرص ُهَل ىلع ال ناصف هلأ ل :يتاثلاو

 نيهجولا * لوط ةيو هامسلا ةفآلا ( يف رْبَحْلاب اومعطق نورثكألاو «قْرتملا ب ضاقيخناب

 ضارقلا لامب رجلا ىلإ اح الف ةر ام بارلا نامضلا ي أ اقفلاو «يقاباب

 ذأ اَذِإ اّمَأ :ةفآلا فالخب
 ملا »ارم رج

 طب , فل هلوقب ززتحاو هيف ٌرِمَتْسُي ضاق نف َلَدَبلا د

 ذأ يِبنحَأ هلا نر كلاما ُهَفَلَتَأ ول اذكو عفت ضارقلا إف قفآب لك فلت نع

 يف لامل سأر نيف ِهِفّرصت لبق فلت نإَو درته لماَعلا هفتا نِإَ مسا و هلدب

 َراَص ٍلِماَعْلا ضْبقب هنأ ؛حّبّرلا َنِم :يناثلاو ؛ِلَمَعْلاب دكا مل دع | نال ,ّحّصألا

 . ريكا هعِماَج يف ُيِنَرملا اَور اَم اهر ءِضاَرَي لام

 ةَلاَعُج وأ ةكرش ام ِهئاَهِتْلا يِفَو َةَلاَكَو ِهئاَدتْا يف هنأ خسف لکل :لصق

 «ةلاكولاك فنا هيلع يِمْعَأ وأ يج وأ اَمُهُدَحَ تام ْوَلَو :ٌةَرئاَج ٌدوُنُع اهلك

 ءذحأ امك ّدَرَيِل ءاَمْهُدَحَأ خسف اذإ ءنْيَدلا ُءافيتسا يأ ءافيتْسالا َلِماَعْلا مريو

 الق امل قتلا وهو ضانلاب ُب وهو يأ ءاضْرَع ناك نإ لاما سأَر ضييضنتو

 ليصل حبل ره نأ ملا َضَرخ هال جنر نكي مك اذإ يضل هري ال :ليقو
 ٍةدِئاف ٍةَداَيِز الب ةفيلكت نس مل ٌدقعلا عفتراو حبر نكي مل دون هي فَ ىلإ ليَ

 ذاَرْسَحَو حر روه لق ةسَْي كاملا درسا ولو فلس امل لوألا حصألاو

 حبّرلا َدْعَب درعا نإو ريغ ودي يف كوي مل هنأل يقابل ىلإ لاما أَ َعجَ

 سارو حرا ةلمج نم ةلصاحلا ةبسنلا ىلع يأ لام سارو ءاحْب عئاش درمل ف

 الف ُهَنِم حبر وه امم ٍطْرّشلا بحب ةطمخي ا ىلع لاَ كم رِقَسَيو ءلاَْا

* 

 . ًاوفَح )١(: ةححستلا يف (#)
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 سار :ُهَلاَعِم ريا ُمَدَع اعاش ٌدَربَسُمْلا نوک ُهْحَوَو هَدْعَب عقاولا نارسخلاب طقسي

 نورك ءلالا سدس ٌحْبَرلاَف «نيرشع ٌةَرتْماَو .نوٌرتع ْحْبَرلاَو ناه لامل

 طوُرْشَمْلا لاقل سيف تنو مارد الت وو يآ عزا نب سل تل

 ْرَلَق ءلاَمْلا سأر نم ِهِيِقاَبَو ةفصانم طرشلا ناك نإ | نانو مهد وهو يأ «ةنه
 ىو از انب اي نم ياش نصت طس نامت ل وه ىف ام

 دب ٌدَرَتْسا نإو رد ْثلُتو امَهْرد َنوُعْبَسَو ةيناَمَت وهو يقابل د دریو مرد
 دَرتسملا ةصح ُرِْبَج ُمَرَلَي الق «يِقاَبلاَو ٌدَرَتْسُمْلاىَلَع ی ىَلَع ْعْرَوُم ُناَرْسْحْلاَف نارا

 لاّمْلا أر ريمي يش هري مل ن نارا دعب لكلا در ول هنأ كلذ َدْعَب حبر وَ

 تورش ُناَرْسْحْلاَو ةت ةئام ُلاَمْلا: هلام نارسحلا م ُهْنَصِحَو درتسملا دعب يقابل

 ٍةَسْمح ىلإ لاَمْلا سر وعو دَرَسُمْلا هج نيرشملا عبر نير درسا م
 نورشعلاو سمح نرش لك صح املا ىلع ُهاََعيَو اذإ َناَرْسحْلا ّنأل «َنيِعْبَسَو
 الم نان عَ كِل غب عيل «ةركذ ام ىقيف ةع اھم كرت
 لماع قصو ءِفنعن اهب فن درا | ةّسْمحلا ؛ لي لكلا ذأ كلاَمْلِل نك رکی

 اذه ترشا وأ ا ءلصألاب ًاَمَع ءاَذك ال حبر ْمَل وأ حرا مَ :هلوق يف هنيه

 ُمَدَع َّلصألا أل ءاذك ءاريش نع ينو مؤ وِدْصَمب فرعا هنأ «يل ذأ ض ارق

 ىَوْعَدَو ةدايرلا عر مَع للمألا أل ءِلاَمْلا سأر رذق يقو ينل
 يف ُدَّرلا ىَوْعَد اذكَو تعبدوا يف ذ يبأيَسْف فلتلا بَّبَس كو إف عدوُمْلاك

 نأب يأ هَل طورشَملا يف اقلتخا ولو ءنهترملاک ءال :يناثلاو «عدوملاك .حصألا

 ٍدَّقَعْلا ضَوِع يف افلتخا امهنأل ءاَقْلاَحَت ءثلغلا لب لاقف فصنلا يلإ تطرش لاق
 . هلمعل ةلباقم ليلا ةرجأ هلو مثلا يف نعيم | فآلحا َهَبْسَأف هما كو

 مک میلا مکح همکح ؟عسقلاب 1 فلاحا سفنب خيسفني لَه افلاَحَت اذإ :ٌعُرَ

 . ضنصملا دا ريإ رعي بو لوألا يف يق ينايورلا مزحجو «نايبلا يِف هلاق ىَضَم



 سلا كلام ُهُدِتْعيَدْنَع يهو «لاّمْعَألا عفن هنأل ؛يقّسلا نم اًهلصأ :ُةاَقاَسْمْلا
 5 ت 52 00 ت 4 2 م0 ماع قت م” 7

 لبق اَهْيِف لصألاو ءامهنيب ثوكت ةرمشلا نأ ىلع ةيبرتلاو يقسلاب اَهَدهَعَتيِل لماع عم
r 

 ام رطشب رَ لأ لماع ] ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهِيَلَع هنأ َنِباَلَو ةَباَحّصلا قاقت

 م

 (TY) هە و م شو ر

 .' هيلع قفتم [ عرَز وأ رمن نم اهنم جرحي

٤ EF 3 5 8 03 15 3 لع # و7 5 5 ىلا ا ه# م  

 نونجَمَو يبصلَو ءضارِتلاك لاملا ف فرصت هنأل فرصا زباَج نم حيصت
 ثيدحللف لحنلا اّمأ ,بسعلاَو لخنلا اَمُد روو كلذ ىلإ جايتحالل ءٍةَيالولاب

 راجشألا ٍرِئاَس يف ُميِدَقلا اَهَرَوَجَو «صتلاب :َلِبِقَو ءساّيقْلابَف بنل امو يفلاسلا
fمام 1 1 0 4 9  eريا و* و  

 .راتخملا وهو «يبنعلاو لحنلاك ةجاحلا ٍمومعل حافتلاو نوتيزلاو نيتلاك يأ ,ةرمثملا

 لُيجنلا َراَمْي نأ قْرَفْلاَو ةَريثُملا ريغ تهبشأف اهرم يف ةاكز ال ذإ ءمنملا :ديدجلاو
 1 ه2 r~ فلك م مع o e رر و رے #* وثم ماه

 هذه ْتدرفَأ اذإ هلك اذهو بهت ريغ نم ومني اًَهَرْيَغَو ءلَمَعْلاِب الإ وُمنَت ال بتعلاو

 ُروُجَيَف اَمُهَنْيَب تناك اذإ بلاو لخنلل اعبت اَهْيَلَع ىقاس ول امأ ءةاقاسملاب ٌراجشألا

 اعبت ةعرارملا روحت امك ةعارزلا باب رحآ يف ٍةَّضْوّرلا دئاوز نم حيحصلا ىلع

 ام رطشب ريح لها َلَماَع ي هللا َلوُسَر نأ)؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع (۱۳)
 :ةعرارملاو ثرملا باتك ؛حيحصلا يا يراحبلا هاور .(عّرَز وأ رم نم اهم جرحي

 :حسيحصلا يف ماسمو .(۲۳۲۹) ثيددحلا :ةعرازملا يف نينسلا طرتشي مل اذإ باب

 يقهيبلاو )١501/1١(. ثيدحلا :رمثلا نم ءرجب ةلماعملاو ةاقاسملا باب :ةاتاسملا باتك
0 

 . (رمُت) لدب (رمت) ظفلب )١١872( ثيدحلا :ةاقاسملا باتك :ىربكلا ننسلا يف
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 ٍةاَقاَسْمْلا باتيك 15١

 بعلو لحل ةعبات ةليلق تناك اذإ اع ديم نكل «يدرواملا مزج هبو «قاقاسملل

 فنصلا ٌَرَّرحاو اع ال ٌةلاَصأ ُةُدارم (ْبَنِعْلاَو لحنلا ميرور فنصملا ُلوَقَف

 فالخلا يف زف :ليقو ءاعطق هيلع ةاقاسلا زوجت الف ربونصل لاك رمثت ال امع ةرمثملاب

 هل قاس ال ام راجشألا ركذب جرصخو ءرامشلا رم هلم اهنإف هناصغأل ناهحو

 . اقنع ةاقاسمْلا ومت الف كسلا بلصقو خيطبلاك
r 

 .ةّبئرم ةنيعم راحشألا نوک ن نأ طر : :ةَدِعاَم

 َنِم ٌرْذَسْلاَو اهن جرحي ام صنت ضل ُلَمَع :يِهو ؛ةَرَباَخُمْلا ٌحِصت لَ
 يهنلا توبثل ِكِلاَمْلا نم ٌُرْذبْلاَو ِةلماَعُمْلا هذه :يهو ؛ةَعَراَرُملا َالَو لماع
 مله قَراَسإلاب ةنِكْمُم ٍضْرَألا َِعَفنَم َليِصْحَت نأ هيف يعلاو 2" '”حيحصلا يف امهنع
 ٌرامحملاو سجَل فآلجب يِشاَوَمْلاَك اهني جرحي ام ضي اَهَْلَع لمعلا رْجَي
 ٌرخآلاو ٍةيعُم ضا نم عطف عزز حاول طرش اذإ ام ىلع ّيهنلا ٌليوأتو اشراوج

 ىَلَع ٍةاَقاَسُمْلا َعَم ِهِئَلَع ٌةَعَراَرُمْلا تخص ضا للا ني ناک رف :ىرخخأ

 ءةَفِلاَسلا ٌرَبْيح ٍلْهَأ ةَلَماَعُم لمح هيلعو «ناتسبلا ٍةلخاَدُمَو داَرفإلا رسل هل لخنلا

 ضر نال ؛رخآ َجِراَرُيَو ادِجاَو َّيِقاَسُي نأ زوجي الف يأ لماع داتا طرشب
 عافتنال ةَراَمِعْلاِب ٍضايْبْلاَو ؛يقسلاب لخنلا ٍداَرْفإ رْسْعَو لمْ آل لالقيساإلا

 اهل ٍةَرَوَجُمْلا ةجاحلا ءاقيتنال ؛الف ٌدارفإلا نكمأ ناف اَبْيِلمَتَو ضْرأل | ينسي لخنلا

 نان لم ه4 عرار قاس دب یا است دن لفل ذأ طرب لأ : :حصألار

 يف يراسعبلا هاور .مرباحُمْلا نَع ىَهَن كل يبنلا نأ ؛هلل ادبع نب رباج نع @ (11)
 :لخن يف وأ طئاح يف برش وأ رم هل نركي لجرلا باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا

 . )١577/81( ثيدحلا :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5781)ثيدحلا

 :ٍةَرَباَوُمْلاِب رمو ةَعَراَرُملا نَع ىّ هلي هللا َلوُسَر نأ كالا نب تباث نع ©
 ةعرازملا يف باب :عويبلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(اهب سا ال :َلاَقَو

 . ٠١٤۹/۱۱۹( ۱۱۸) ثيدحلا :ةرحاوملاو



 َةَعَراَرُمْلا مدي ال نأَو بحاو صخشل اًمِهِلوُصح ةعرازملا ٌحِصَن : :يناثلاو قاقاسملا
 نيل طرش عاب ول امك بتم لمَ ال عبو يان اه ؛ةاقاسملاىلع يأ
 ْتَناَب اَهَدْعَب ُةاَقاَس نإ .ةفوقوم ٌدقعني :يناثلاو عيبا ىلع نهرا ظفل ميدقت رومي
 َرفكألا ّنأل ال :يناثلاو «ةحاحلل < هِليلَقَك ضال ريب ناو ف الإ ایم

 ّحَصألاىلَع رجلا | سراغ ضا وحاسم ىَ كلا يف نا مث ” يبات ال ٌعوبتم
 53 ِرَمَشلا َنِم طوُرْشَمْلا ءْرْجلا يواست طرشي ال ناو قضورلا دئاوز نم
 تروح نإَو ةَعراَرمْلا | نأ اح عْرَرلا َميِرَو مشل فص ٍلياَعْلِل طّرش ول لب يأ
 ي لات لالا ل يواسلا مر: :ينانلاو هيرب دنع اُم لكَ م
 ةَ يف اَب ةَعاررُمْلا يف ذ درو ثيدحلا | أل ِةاقاَسْمِْل اعَبت ربا نأ ُروُجَي ال نار

 . ٍةَعاَرَرُمْلاَك ٍةاَفاَسْمْلل اع زوج :يناثلاو ةَرَباَخُمْلا نود رميح

 حصألاف ؛ُهَسْكَع ع وأ لماعلا نم رقبلاو كاملا نم ربل نوک طرش ول : 35
 هرو َلِماَعْلا ىركا هناكف «لصألا تأل ِكِلاَملا َنِم م ًاطوُرشَُم ردبلا ناک نإ ر ُراَوَجْلا
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 طش ال ُهَلَمَعَو هذه َةَلاَحْلاَو طاب قع ذل ل تناك نإ يأ ىهتألآو ِهُباَوَدَو نال
 كلامو كلاَملل ٌلَعُمْلاَو لِطاب َدَقَعلا ن ةَرباَخُملاب ّضْرَألا دَر أ اذإ اکو ناجم
 فطصبي هرجا نأ ةَرْجَأ الو مَ ةع لج قرط الني ةرخأ وباع سأل

 رام دنع هجان وأ ضْزألا فلمن ُهَريِعُيَو ٌرخآلا فصل ا هل عري ربل
 ضزرألا َنِم رَخآْلا فصنلا يف رخآلا فلصتلا عزل ضْرألا ٍةَعْنَم فطن

 د

 يصاب مملو بيف امهكاريشاو اهب ملا صيصخت طرت :لمصف
 ِتَدَسَق اَمِِدَحَأل الك وأ ثلا راما ضلي طر رَ يأ «ضاَرقْلاَك ةيزُجلاب
 ضارقلاك َناَهْحَو ِكِاَمْنِب لَك ٍطْرَس دنع ةَرحأل قافين ير فاش
 ىَلَع وأ تدق رمل يم اع كَل نأ ىَلَع كتيقاَس :َلاَق وو ينَملا :اًمُهَحَص 1
 :ٌرَهْظَأْلاَو ضاري ا ل عقم زا هس ل لع أ تيا



 ٍةَقاَسْمْلا باك ۳

 ىلْوَأ را وهف د رامشلاب قرتولاب رَرغْلا نع دعب ُهنأل رتل ِروُهُظ دعب َدْعَب َدْعَب ِةاَقاَسُمْلا ةٌحِص م

 َلاَقَو ُيِلِباَحَمْلا ُهَحَّحّصَو ءلاّمْغألا ٍضْمَب تاَوفل ؛ٌحِصَي آل :ينافلاو نار

 اک ىلع سلا يعفاشلا بذ نم ٌروُهْشَمْلا نإ : :يرَواَملا
 اًمْعَأْلا | مَظْعُم ٌتاف دق هنأ ېنملاب عطل حصألاف دعب اسا ي أ اللا

 .لَمَع ُدْقَع ٌةاَفاَسُمْلاَو

 َقَِِت هنأل نج مل اَمُهَل رجلا نویو ُهَسِرغَيِل يدو ىلع ََُس ؤو
 طَرَضَو اسوُرغَم «يِدَوْلا ينعي فاك ْوُلَو «لخنلا ٌراَعِص :يذولاو ؛ةفصىلع ٍةاَفاَسُمْلِ

 رضي الو يأ حص ابلاغ اهيف ر هدم هَل َرَدَق نإَف ءِلمَعْلا ىَلَع رمل نم َءْزُج ُهَل
 ٍةريِشاَعْلا يِف اَهُدوُجو بلعب هرم او ارش فاسو امك اهي رمال ةا رکا نوک

 ضرع نَع اَهُولخِل حصي مَ ابلاغ اهي ريب ال هدم َرَدَق نِإَو يأ الق الإو «ةّصاخ

 ٌلاَمِيْحِإ يأ ءنآلاًمَيحإلا َضَراَعَت نإ :َليِقَو ريت ال يتلا راحشألا ىَلَع ٍةاَقاَسْمْلاَك
 ؛ُهَل َءْيَش الف الِإَو قحا ترمن نا دووم هرم نال حص يدعو راَمنإلا

 مل بَ هدوُحُو ريالا الو وجم ريغ ضرع ىلع دفع أل نما حص مالا

 ىَلَع ةا هَل طَرَس اَذإ جلا يف هكيرش ُةاَقاَسُم هلو بلاغ دحر ال ام

 E RL EE مهب ناک اإ امك يأ .هيّصِح

 فطتلا قجتسي ةنإف ةاقاسُمْلاب اضع هل تيب مَ هنأ حم ْمَل اعل وأ راما

 اإ ُفَحصُمْلا ُهَرَكَذ ام ٌلِحََف ؛سَدَسَف ٍلَمَعْلا يف انواع نأ طّرش رَ عر

 يلا يأ ءاَهِلاَمْعَأ سنج ْنِم سيل ام ٍلِماَعْلا ىَلَع طرشي ال نأ ُطَرَتْسُيَو :لصق

 َكِلَذ َّلَمَف نإ ؛ةَفْيِدَحْلا َناَرْدُج هل يني انأ طر ْوَل اَمَك ءاَهلَمَعب ٍلماَعْل ٌةداَع ترج

 لَمَعْلاب درفت نَأَو قع يف قع طارش لوُهْجَم ضروب ٌراَجْتْسا هنأل ص ْمَل

 ُمَدلُع ُهَعَم لَمْ ذأ اًطَرَس نو دلا سَ ِلَمَمْلاب كِلاَمْلا ةَكَراَشُم اًطَرَش ولف يأ



 4 ةاَقاَسُْمْلا باك

 يف ِديلابَو يطرب ٍضاَرِتْلا يف ُهَنْمَدَف امك صوصنَملاو E كلاما

 کرا و أ كاملا دي يف اهو طّرش ولف اش ىَتَم ِلَمَعْلا َّنِم َنْكَمَت ل ةَقيِدَحلا

 وأ ٍةَنَسَك ةَدُمْلا ريدقب امت آل ةلْمُج يأ ءِلَصَعْلا ََقرْعَمَو زج مل ديل يف

 يف رمل كاَرذإب تقلا زوج لَو ةَراَجإلا تَهَبْسَأَف مزال دع اهنأل رکا

 ا ا :يناثلاَو ىرخخأ احا راب ذهب ذل ؛هب ِلْهَجْلل حص ألا

 وأ هَل عوُضرَم ُهنأل < اذكب بلا وأ يأ ؛لخبلا اَذَه ىَلَع َكتْبَقاَس :اهتغيصر

 ىَلَع ْلَمْعِإك اًهاَنْعَم eS ُدِقَعْنَيَو درصقملاب ِهِئاََرل دهل َكِبلإ ُهَتْمْلَس

 ال نإ يأ أ ,لاّمْغألا ليصفت نود ll لوبا طرتشبو ءورختر للا ا

 بلاغْلا فْرُعْلا ىلع ةّيحان لك يف قَلطُمْلا ْلَمْحُيَو طرشي

 ْرْرَكََي اّمِم هَتداَرَيْساَو يملا حالم هل احب ام لِماَعْلا ىَلَعَو لصف

 حالطإو رهن ةيقتو هي هِقورْعِب برشي مل ْنِإَو يقسک «قالطإلا دن يآ س لك
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 واب سعي للا ةناحإلاب بش يأ اَلا اهيف تي يا َنيِجاَجَألا مي قو

 ,ةَواَغ هب ْتَرَج شيرغتو ءَكِلَذ فعلا ءاّضيقإل قرم ناَبلطَقَو ٍشيِشَح ٍةَيحدَتَو

 قافاسُملا غار دهر یټ رکن ال ام ل اكل انربتعا امنو اهب الَمَع

 يف روك لا علص نسم ءيش عضو : قل او «وب فاَحْجِإ اَذَه لم ِلِاَعل فو

 وا ّحّصَألا يف هِفيِفجتو هِذاذَجَو رّمشلا طفح اَذَكَو ,شانإلا ملط

eS 

 يذلا نإ :يِيِارلا َلاَق امك ؛سيقألا َرْهَو اًمهْيَكْلي ِرَدَق ىَلَع اَمِهْيَلَع بوُجْوْلا َرْهَ
 نداق هَداَدَح يهف ياا يف انار يمت نسما ها

 الف :ةفلالا يف أر ءرامشلا لامك دب هوقو وليام حرر ف

 لياَقُم فا علا ٍِتدِرْطَأ اذ اّمب يِعفاَرل اعبت ةَضْرَرلا يف هنيو هال

 ناَطيحْلا ءانبک ٍةنس لک رك ار «لطألا ظفح هب ديصُق اَمَو خاّرفلا دعب ُهُعِوُفُ

 . كلذ فرما ءاضيقالا كاملا ىَلَعَف ٍريرَج رهت ٍرْفَحَو
 ت 22 ,ه ي م 0 ا 47 8 للم ال 1 500 n mo تهل اساس

 صنو فرْعلا ٌعابتا اًهْيلَع كوشلا عضوو نارذجلا ملث دس يِف حصألا :ٌعْرف
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 ينب مثلا دس يجفارلا َهبْشَو كاملا ىَلَع هنأ ىَلَع :ىلّوألا يف مالا يف ييفاَسلا ا َ

 . َفّلَس اَمُك ٍكِلاَمْلا ىلع اهنإف ؛َلاَق امك َسْيَلَو ءراّهنأل

 ُهّمتأَو «غارفلا لبق ُلِماَعْلا بّرَه ْوَلَف قراَحِإلاک مزال ةاَقاَسْمْلاَو : لصف

 ْمِكاَحْلا َرَجأَتْسا هني ملأ ْنِإَو أي يأ الار لِماَعْلا ٌقاَقْحيما يق اعّرَبتُم ُكِلاَمْلا

 ةر ةَرحأتْسي نم ذج مل نإ يأ هْيَلَع ضرتقا ًالإو ؛ِهِلاَم نم يا هم نم ِْيَلَع

 اقيِرط ذهني يحلف نرمي عَ ل اح يوب حسي ا دملا ١ ذل ؛ِةَلَخَوُم

 دن ٍةاقاَسُمْلا ترث ني دبل هنأ ىقحي الو يبلع جوتا لمعلا ءاَقْيتسا ىلإ

 داحأ نم لَو لاَمْل تب نم ذري ضاَرتْفإلاَو برخ لاَ أو ٍبِكاَحْلا

 َداَرَأ نإ قاَقثإلا ىلع ذه مِكاَحْلا ىَلَع رو دقي ْمَل نإف كلاما وأ أ َنْيِِلْسُمْلا

 ىلع لِي ثا عم داشإلا م َمَدَع ّنَأل «َعوْجُر الف ذه مل نف يأ «َعوُجّرلا

 ُربتعملاَو زدات ٌرْذُع نال ؛اضيأ عجزت ال هنأ :حصألاف داهشإلا ُةنِكْمُي مل لو عر
 ضرع مل نف وحلا طرشب ٍةَرْخألا لبو راجسإلا وأ لمعلا ىلع َدَهْسَي نأ
 َلَمَعْلا ثراَولا منَأ كرت فّلَخَو ليال يأ «تاَم ولو ذهبنا عوُحُرل

 ِنْيَعلا ىّلَع َةَدِراَ ةاَفاَسُمْلا تئاك ول مَعَ هنروُم ىَلَع بحار نح هنأ ءاهنم

 يع ريخ الر يأ لمي أ رضب لمعلا مي نأ ُهَلَو نمل ٍرْيجألاك ْتَحّسْفنا

 ٌةَناَّيْخ تعب دب ولو «هيكرت ْنِم ْثرَوُمْلا ىَلَع ام ِءاَدَأىَلَع رب اَمنإَو هيسفنإ فام ن

 ءقْيِرطلا ذهب ةن ةؤافيسا نكر ,لمعلل نحل ةنأل فرم هي | مض لماع
 مح لطب الو «لذع دنع مضوي ۾ نإ ءِنْهَّرلا يف ُنِهَتْرُملا («)ىَّدَعَت اذ اذإ امك َنّيعتف

 لمعلا ءاَقْيْا ردم ِلياَعْلا لام نم جما هب ٍلياَعْلا يأ ب طفح مل نإ
 ريغ يأ ءاَقَحَعْسُم ُرَمْثلا جرح ولو «قيرطلا اذهب بلع ٌةَرْدَقْلاَو نم هيلع بحار

 َلَمَع ْنَم بِصاَعْلا َرحأَتسا ول امك لئلا ٌةَرْج أ يقاسُمْلا | ىَلَع لِماَعْلِلَف يِتاَسُمْلا

 .بوُصْعَمْلا يف

 . نعت )١(: ةحسن يل (©)
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 نيا عي : يشي ومل يِ اهيل قاس ين ةقيدحلا ع :باَبلا هب مین عرف

 الإ كَم ذأ يري | يواتف يِف ْمَعَن ءاركؤذ هل َرَأ مل :يارلا لا .ةَرَجأَتْسُمْلا

 رم ى هه را يف يات لا سن را جوُرخ لبق اقع

 الا يف كاملا بْيصنَو «راجطألا يف : حم راَمقلا جور دعب ناک نو رسما

 ور ءعْطقلا ٍطْرَش ىلإ ٍةَحاَحْلِل حصي ْمَل اَهَدْحَو ٍةَرَمملا نم ُهَيييمن عاب إو

 يف َلاَقَو ءاَنُه ٍةَمْفرلا نبا ِهْيَلَع َرَصَنْقاَو يوغبلا ُهَلاَق ام يوونلا َنَسْحَتْساَو .عئاّشلا

 ءِلَمَعْلا لبق هََراَصق ىَلَع ِرْيحَألا راّصقلا دنع رثا يب هََحْلم الإ عو باتک
5 

 م

 ناي باص ىو للا اذ ن ةَ رأس | نيل عيب ىَلَع اَمَجْبرحت نأ

 ْملْعَي مل اذإ ٌراَِحْلا يرتشُملل دار .اًهِمدَعَو رمل ج ورح نيب قرف ملو ةحصلاب

 هل ابو ةدفتساف يطيوبلا يف يعفاشلا هيلع صن ام رُه هب ىتفأ اَمَو .ةاقاسُملاب
 ني

 . ةطخ اهيلعو فنصملا ىلع تيرقو ححص لصأ ىلع ةلباقم غلب :(۳) ةحسن شماه يف (#)
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 يرجنلا سر ار
 رول ىللا 50

 ةراجإلا باَنِك

 بَدفَعْسُمْلا باص امص يبا ىَكَحَو قرنا ركب يه راحل

 ك فرا دوو :ىَلَ هَ ةرئهلا سلو عاتشإل لب اهن للملا مول
 ٍدَحَأ لكل س هنا ءا ةا ٌةروُرتعلا لب ةحاَحْاَو 4ًمَروخأ موا
 كلِ تروُجَف ٍمواَحَو ٍنَكْسَمَو وکرم

 5 اَقَعْلاَو وبلا نيم يأ 2 تلت سش 7 مناك اتل و جوملا يأ ءاَمُهطْرُش

 ةَعيصلاَو ؛عيبلا نم فص اهنألو .تاقرصتلا رئاس يف امك قَيِعاَرْطلاَو كشرلاو
 ل ع 939 03 3 رو رص 7 هير "يع و 2 تس را و ےس 3

 :لاصتالا ىلع يأ ,لوقيف ءاذكب ةنّس ُةَعِفانَم كتكلم وأ ؛كتْيَركأ وأ اذه كتْرَجا

Ii 
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 ؛لوبقلاو باجيإلا نم اهيف دب الف «ٌميب اهنأل :تْيَرَتكا وأ ترَجأَتْسا وأ تلق

 حرش يف هب حرصو ٍةَبِهلاَو نهرا يلو ءانه راج عيبلا يف ةاطاعملا يف فالخلاو

 كتْرَجآ :هِلْوَقب اًهاقونا ٌحّصألاَو ؛نيرخآو يلوتملا نع عيبلا باتك يف بذهلا
 ًافاضم عضو ةراحإلا ظفل ّنأل حصي ال :يناثلاو ءديكأت ةعفنملا ٌرْكْذَو يأ ءاهتَعفنَ

 الف َناَيغألا كلل ٌعوضوم عيلا أل ءاَهتعََم كلب :هلوقب اَهعنَمو نا لإ
 ٌفنص اهنأل ءزوجي :يناثلاو «ةراجإلا ظفلب ٌعيِبلا دقعني ال امك «عفانملا يف لمعتسي

 e «نْينيَعف صخش وأ ِةَباَدَو راَقَمْلا ٍةَراَجِإَك نْيَع ىَلَع ٌةَدِراَو :ناَمْسِق يهو «عيبلا نم

 )١55( قالطلا / ٦.

۷ 
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 ركذو اَب ْوَأ طاح هم َمِرْلُي نَأبَو ٍةَفوُصْرَم باد راَجْتْساَك ٍةّمّدلا ىَلَعَو
 نم راقعلا لعج ٌةجوو «ةيتآلا ماكحألا نم هيلع بتي امل ييسقتلا اذه ُفنصملا

 ةدارمو .راڌ لَو ؛ضْرَأ يف ُمَلَسلا ُروُجَيَأل اَذَهِلَو َقّمَذلا يف تبنيال هنأ لوألا مسقلا

 ةراحإلا دروم نأ ٌةنم مهمي الو هيلإ شري ةليثمتو ؛نوعلاب طبتري ام نيعلا ىلع ةدراولاب

 ْتَدَرَوَأ ءاوس «عفانملا اهدروم نأ ٌميحّصلا ُبهذملا ٍلّب نيعلا ىلع ةدراولا يف نيعلا

 ةراَجِإف .اَذَك َلَمْعَتِل كترجأتْسا :َلاَق ولو «قاحسإ يبأل الع ةّمدلا وأ نيعلا ىلع

 مذ :ةَراَجِإ «ليِقَو دلا وره ترجما :لاق ولامك ٍِبّطاَحُمْلا لإ قفاضإلل نع
 ذك َكْيَلَع تققحتسا :لاق ةناكف ءيِبَطاَحُمْلا ةهج نم لمعلا لوصح ٌدوصقملا نأل

 هنأل مّلَسلا لام سأرك ءِسِلْجَمْلا يف ٍةَرجألا ميس ةَمذلا ٍةَراَجِإ يف ُطَرَتْشُيَو

 ءاهب ةلاوحلا الو اهْنَع ٌلاَدِْيْسإلا الو قرحألا ٌليجأت اهبف زوجي الف «عفانملا يف ٌمّلَس
 طرشي ال امك يأ ءاًهيف َكِلَذ طرت ال نَا ةراَجِإَو «ءاربإلا الو اهيلع الو
 اذار ٍةّمَدلا يِف تناك نإ ليجألاو ليجفتلا اَهيِف ُروُجَبَو «عيبلا يف نمثلا ميلست

 يف ْسَكِلُم َةَنيَعُم تناك ذو هدقعلا سفنب جوملا اهكلمو يأ سْلْجَعَت تقلا
 كط ةريره يبأ نع ىورو عيبلا يف نمفلاك ُةَموُلعَم ةَرجَأْلا نك ٌطَرَتْسُيَو «لاحْلا

 :يقهيبلا لاق ٩ ”(يلخر ةَبَقُعَو يطب ماَعط ىلع ناور نبل اريحا تنكر :لاق

 اَذَه َنوُكَي نأ لَمَجَيَو هيلع ُهَرقَأَ هب َمِلع ماسلا ةالصلا ِْيَلَع هنأ اَذَه يف َسْيَل

 ٍةَراَمِعْلاِ حِصت الف "راع لبس ىّلَع ال يضارتلا ٍليبَس ىلع مهني ةعضاوم

 خلل أَو َقَلَيَجْلِل هطَحب ْفَنَصُملا ُهَطَّبَص امك ماللا ناكسإب يأ ِفْلَعْلاَو

 ًاريحأ تنكو ءانيكسم ترَجاَهَو ءامْيَي تأشن) :لوقُي ناك هنأ كط ةريره يبأ نع (117)

 اودحأَو ؛اولزت اذإ ْمُهْل ْبِطَعْحَأ ,يلخر ةو يطب ماَعط ىلع ناوزغ ٍةنباَو َناَمَع نبال

 يقهيبلا هاور .(اماَمإ ةه ابار امار نيدلا َلَعَح يلا هلل ُدْمَحْلاَف ؛اوُراَس اذإ مهب

 رثألا :ةمولعم نوكت ىتح ةراحإلا زو ال باب :ةراجإلا باتك :ىربكلا نئسلا يف

 .لاكؤمق)
1 

 )١119( ج :قباسلا رثألا ىلع ابيقعت :ةراجإلا باتك :ىربكلا نئسلا ٩ ص4١ .



 ٍةراَجإلا باك ۹۹

 مس 2 2 50 ما

 ةئيلا ىلع لاحلا يف تسيل ةرجألا نأل ةلاخنلاب وأ قيقدلا ضْعَبِب نَحْطَيَو ,دلجلاب
 4 ا نك 00 ممل < م 2 نع ع نأ 1 7

 يف ِهِضْعَبِب اقيقر عضرتل اهرجاتسسا ولو ءاهيلع رودقم ريغ نذإ يهف ةطورشملا

 ؛زوجي رمثلا نم ةدايزلا هل طرشو هكيرش ىقاس ول امك «حيجتصلاىّلَع َزاَج ءلالا

 نأل ؛باحصألا نع مامإلا ةلقنو ءزوجي ال :يناثلاو ءكريشم يف هلمع عقي ناك نإو

 زوجي ال هنإف ماطفلا دعب امأ «جأتسملا كلي صاح يف حقي نأ يغني ريجألا لمع

 .e َةَمّوَقَتُم ة ةقفنملا كوكو «(لاَحْلا يف) هلوقب ٌزّرتحا ةنعو ا

 ٠ ما حصي الف ءاريذبتو اهفس اهل لامل لذب ناك ًالإو ءاهتلباقم يف لاملا

 ذإ ام هيف نحن امي قحتليو .اه ةميق ال ذإ ةَعْلّسلا ِتَجوَر ْنِإَو بعت ال ٍةَمِلَك ىلع

 8000 ذو "70 رظن من :ىلاعت هلوقك اهيف بعت ال ةيآ ُهَمَلعُيِل ٌةرحأتسا
 .قادصلا

“oلر  

 راجشألا روص ٌراَجْئَيْسا اذكرو رقي م لر تالا راجمما ررجت :ٌعرف

 .باحصألا نع ينايورلا ُهلقَ اهيل ظني

 «حصألا يف «ةسارحلل اذكو يأ ديل ْبْلَكَو نييزتلل ريناد ْمِهاَرَد اذكو

 اردان الإ دص ال انهي نييزعلا ةعفنم نألف : :لوألا ١ يف امأ E كوالا

 :يناغلاو عقم اذكف هِنيَعِل ةميق ال بلكلا ٌنَالف E ف ال اک

 ق ىرحأو ا ا ا ةراعإلاب حابتست عفانم اهنأل «حصي

 اذإ هنأ ىلإ هب ٌريشي (نييزتلل) هلوقو .ُةوحنو ٍكْسسِمْلاَك بْيَطلا يف فالخلا ءاصقتسالا

 و نوكيا نورصاتلل ضن عذار كلذ ؟نألاو امزح حصي ال َقلطأ

 ِرّجَوُمْلا فوكو يا ةَراَحإلا ٌظْفَلَو ءنيعلا يلع اضتقم نأل ٌرظن هيفو ءوذه
 يبوُصْعَمَو قبآ راجيا ٌحِصَي الف ءَْرَسَو اس يأ ءاهويِلْسَت ىلع اردا
 آل ٍةَعاَرَرلِل ضْرَأَو ءميلعتلل سرحأ اذكو عاتملا ظفح يأ ءِظْفِحْلِلَمْعَأَو ءاَمهْيَبَك
 ؛لبحلا نم لوصحلا بلاغ ءامب ىقست الو ُداَتْعُمْلا ُرَطَمْلا اًهيِفْكَي لَو ٌمئاَد اهل َءاَم

 7١. / رثدملا لكم



 .A ةَراَجإلا باتك

 رودقم ريغ ةعفنم اهنأل اَهْعْرَر ّنكمأ ٌردان ُلْيَس وأ «ٌميظع ّرَطَم اهباصأ اذإ نكلو

 ناك نإ ُروُجَيَو ءبوصغملاو قبآلا وع ناكمإك فاك ريغ لوصحلا ناكمإو ءاهيلع
 ْءاَم وأ داملا ٌرَطَمْلا اهافك نإ اذكَو «َكلذب هيلع ٍدوقعملا لرّصحل ماد ُءاَم اهل

 ؛عنملا :يناثلاو ءرهاظلاب المع حصا يف اهلوصح ُبلاَغْلاَو ةَعِمَتْجُمْلا جول

 ءيلوصح ريدقتبو ؛ةلوصح ملعي ال عقوتملا ءاملاو ؛لاحلا يف هنع زوجعم يقسلا نأل

 . يف ةعارزل ”ركمب يذلا قولا يف الصحي لح نأ فرع ال
 ىورت تناك اذإ امير لبق ةعارزلل رضي يِضارَأ راما ةحيص حلا ر

 . اهوصح بلغي ىلا ةدايزلا نم

 راجقتسا ىنعم يف نوكي نأ رهظي :ةعفرلا نبا لاق ءاماّح ماّمحلا راجفتسا عرف

 .مولعم ءام املو ةعارزلل ضرألا

 نأ لإ ٍةَحيِحَص نم عْلَقل ٌراَجِْتْسا حص الف «يَسِحْلاَك يِعِرَشلا غاتمالاَو

 ٌمناملاو ؛ةلصاح ةعفنملا نأل «َنيرخأتملا ضعبل ؛ٌلامتحا :ةيناثلا يو «ًاعرش ميلستلا

 «حصألا ف اهعلقىلع راجئتسالا زوجيف ءةَعحَّرلا سلا امأ ءةيهاملا نع جراح يعرشلا
 نأل ّحّصَألا يِف ٍجْوّرلا نذإ ريب ِهِرْيَغ ْوَأ عاصر قرح يأ َةَحوُكََم اَذَكَو
 ريغ هلحم نأل ,حصي :يناثلاو ٌتمزتلا ام ةيفوت ىلع رقت الف ِهَقَحِل ةقرغتسم اهتاقوأ

 ينو ٍهَقَحِل اظفح خسف جوزلل ْمعَن ءاهتمدخ وأ اهنبل يف هل َقَح ال ذإ «حاكتلا لحم
 امأو ؛اعطق زئاجف هنذاب امأ «هل سيل هنأ ينالديصلا نع هجو يمزراوخلل يفاكلا

 . ًاعطق اهراجيإ ديسلل ٌروجيف هما

 «ةرحألا اه :قارعلا لهأ لاقو ءاهل ةرجأ الف اهريغ نبلب ةعضرملا تقس ول :ٌعّرَ

 . دقعلاب قحتسم ره امم تأت م اهنأل لغ رهو :ينايورلا لاق
 2 ا رب مل

اک ةمذلا ةراجإ يف ٍةَعفنَملا ليجأت زوجيث
 لَو کم ىلإ اح لا كلَتَمِذ تْمَّرْل

 هش لأ هلوقر ءالاح ناك قلطأ ناو لجأ ىلإ ءيش يف ملسأ ول امكءاذك رْهش
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 عيمج ىلع عقي هنأل ءال :حصألاو :حيحص ٌليحأت هنأ ةرهاظو ٌرّرَحُمْلا هيف عبت اذك

 ةنّسلا راًدلا ةراجإك يأ ةَلَبقَتْسُم ةعفنَمِل نْيَع ةَراَجإ ُروُجَي الو ءلوألا فصنلا

 ول اذكو ءألطاب ناك رهش دعب ملسي نأ ىلع عاب ول هنإف «عيبلا ىلع اسايق ةلبقتسملا

 ىلع ساف يناثلا دقعلاف تس اكن دقف تضقنا اذإف 9 رادلا كترجأ لاق

 2 مو م 2 0 همم ها 8
 ىلوألا رجاتلسمل ةيناثلا ةنسلا ,كللاملا َرَجَأ ولف «عفانملا ليحأتو قيلعتلل حيحصلا

 دقع يف نينتسلا هنم رحأ ول امك نيتدملا لاصتال ّحّصَألا يف َراَج اًهِئاَضِقنا لبق

 هريغ نم رجا ول امك قلباق ةنس ةراحإ اهنأل «سيقألا وهو زوجي ال :يناثلاو ءدحاو

 . ىلوألا ِةَدّمْلاِب لصت ال ةّدم هنم وأ

 ضب اكر الجو باد رجوي ذأ َوُهَو «حصألا يف بقا ُءارك وجو را ل مع
 يأ ناق م ,نيصَبلا نو امي اذَو امي اذه بكري نجر أ قيرُطلا
 .ةَمْسِقَل ٍةَروُرَض نم عقاولا ريحأتلاو ءًالاح قاقحتسالا توبثل يزاكملاو يركلا
 اهقلعتو هقح رخأتل ءانامز هدعب رحأتسملا مث ءانامز اهبكر يل اهرجأتسا ول ام فالخب

 ةعطقنم ةنمزأو ةقرفتم لاحآ ىلإ ةراحإ ٌهنإف ؛امهيف زوجي ال :يناثلاو «لبقتسملاب

 عبارلاو .ىلوألا نود اهيف ةراحإلا نمز لاصتال ؛ةيناثلا ةروصلا يف حصي :ثلاثلاو

 . ًةئيعُم تناك نإ حصي الو ةمذلا يف تناك نإ ءامهيف حصي

 ةَرات مث ' بلاك ًاردقو ةفصو ًانيع يأ ةمولَْم ِةَفْمْلا وك طرشي :لصف

 اذ ةَطاَيِخَكَو ةَكَم ىلإ ٍةُبادَك ٍلَمَعب ةَراتو ةَنَس رادک ناَمَرِب «ةعفنملا يأ ٌندَقَت

 ةطيخبل ةرجأتساف ءنامزلاو لمعلاب ريدقتلا نيب عمج يأ < ءاَمُهَعَمَج ولف ؛بؤوثلا

 :يناشلاو رحاب دو لمعلا عاقب دق ررغلل «ٌحصألا يف حص مل ٍراقتلا ضان

 لمعلا َنكمأ نإ :ثلاثلاو ءدقعلا داسف يف رثؤي الف ليجعتلل ٌةَروُكْذَم َُدُمْلا ِذإ حصي

 ضف هَ ؟ذ ناک َنَكْمأ نإ :يطيوبلا نع رحبلا ينو الف الإو حس ةروكذلا دما يف

 يف يعفارلا فلاخو هوحنو رهشك يأ قدمب تأ هلا ميغ ردو حصو

 روس نييغت وَ ؛ةَدُملاب ٌرْيِدَقَتلا ياكي 6-20 :لاقف بينذتلاو ريغصلا حرشلا



 ArT ةراجإلا باتيك

 ظفحلا ةلوهس ي امهتوافتل «حصألا ق حصي مل ؛اًمِهِدَحأب لأ نإف تايآلا عم يأ

 . ةنب وعص و

 اهيف ّرمألا نأ حيحصلاىلعو ءورمع يبأ ةءارقك ةءارقلا نييعت طرتشُي ال :ٌعوُرُ

 اضيأ طرتشي الو .ُدَْبَي ل ٍدلبلا كلذ بفرع ىلع لمحلاو ةحصلاب ليق ولو «بيرق
 نإف ءاهردق فرعيل ةروسلا عمس رجأتسملا نوكي نأ طرشي معن .ملعتملا ظفح رايتخا

 نم هملعت لوقيو فحصملا هيري وأ :جرفلا وبأ لاق .اهعمسي نم لكويف فرعي مل
 . ةَلوُهَسلا يف هفالتخال هيف يعفارلا فقوتو ءانهىلإ انه

 نم يأ هب ىب اَمَو َكَمّسلاَو َّضْرَعْلاَو لُْطلاَو عضوا ن ءانبْلا يفو ىو لو
 اذِإَو ءىفك نامزلاب َرَّدق نإف ضارغالا بفالتخال ءلّمَعْلاِب دق نإ ِنْبلَ آو نيط

 هذه عفان أل ةَعَفنَمْلا نييعت طرتشا ساَرِغَو ٍةَعاَرزَو ءانبل ضْزألا تَحْلَص
 زوجي ال ةميهب رّجأ ول امك ٌنييعتلا بحوف ٌفلتخم ُقِحأللا اًهُرَرَضَو ةفلتخم تاهجلا
 َءاش ام ٌعَرْرَيَو يأ «حّصألا يف ُعَرُْي ام رك ْنَع ةعاَرَرلا ُنييعَت يِفكَيَو «قالطالا
 اذه ىكح :تلق «تاحردلا لقأ ىلع لزني نأ زوجي ناكو :يعفارلا لاق قاط

 :َلاق ولو ءفلتخم عرزلا َررض نأل يفكي ال :يناثلاو «يفاكلا بحاص ةياور نع

 تنش نإ :َلاَق ول اذكر «هاضرل ءاش ام عنصير يأ حص تعش اَمب اهب َعِفَسَل

 امك «عنملا :يناثلاو ءاررض اهمظعأب هاضرل «ٌحّصألا يف سرْغاَف تنش ْنِإَو غرا

 ةا ٍةراَجِإ يف ُطَرَتُْيَو «تعش نإ ةحيحصو تعش نإ ةرسكم فلأب :لاق ول

 ُهَققاَحَنَو ُهَلوُط ركذي نأب يأ مات فو ْوَأ ٍةَدَهاشُمِب بارلا ٌةفرْعَم بوكرإ
 قدهاشملا رابتعاىلع باحصألا ٌرثكأو :يعفارلا لاق وب ضّرْلا فالتحال ُهتْماَحَضَو

 ِهْبْلَع بكري اًميِف مُكُحْلا اذكَو ,دوصقملاب يفي ال هنأل ُفْصَوْلا يفك ال :َليِقَو

 يفكيف هيلع بوكرلا يأ هَل ناك نإ ,ةلمازو ةيرامعك يأ ِرْيَغَو لِمْحَم ْنِم
 زرتحاو يملا اًمهتَدافال ةيرامعلاو لمحا يف نزولا عم ماتلا فصولا وأ ةدهاشملا

 ال هنإف هلع بكب اَم ُهَمَم سیل ادر بكرا ناک اذإ امع ل ناک نار هلوقب
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 ْولَو بدلا قِيلَ ام ىلع َءاَش ام ىلع ٌرجوملا ةبكريو يلع بكر ب ام رکذ ىلإ ةحاح
 ةّدحملاو ةَبَّرَصملا اذكو :يدرواملا لاق ءاهوحنو ةرفسلاك يأ «قيلاَعَمْلا َلْمَح طَرَش

 يف دملا دف از الو اهيف ءام الو نزو الو يفصو الو ةيؤر ريغ نم يأ ءاَقَلطُم

 داتعملا طسولا ىلع ُهَلَمَح َمَّحَّص ْنَمَو «كلذ ريداقم يف سانلا فالتحال ّمّصألا

 ىعداو عنملاب عطق نم مهنمو ؛يعفارلا يف امك ٌرهظألا ُهباوص (ّحّصألا يِف) هلوقو
 نزولاب هريدقت وأ هتيؤر نم دب الف ٌدازو ٌءام اهيف ناك اذإ امأ «بهذملا هنأ ميلس

 هيف سانلا فالتحال َقِحَتْسَي ْمَل «قيلاعملا لمح يأ ةَطرْسَي مل إو .حيحصلا ىلع

 يِفَو ةْباَدلا نعت ِنْيمْلا ٍةَراَجِإ يف ٌطَرَمْشُيَو ءاضيأ قيلاعم بكارلل نوكي ال دقو
 باب يف فلس امك هطاريشا حصألاو يأ ِبْياَغْلا مي يف ُفآلخْلا اهتيؤُر طارتشا

 ,عولاو ءريسحلاوأ لاغبلا وأ ليخلا وأ لبألاك يأ «سنجلا ٌرْكِ ٍةّمَلا ٍةَراَجِإ يِفَو
 ٌلَهْسَأ ىنتألا إف «ضرغلا فالتخال لوألا وأ ٍةَروُكذلاَو ؛بارعلاو يتاخبلاك يأ

 یوق رک لاو ارس

 حمب نال ؛عيصألا ىلع فو وار وا خله لوقي نأ طرب:
 ءال حتشب : :فوطَقْلاَو «يشَملا ع لا :ُرْحَبْلاَو .ةعرس يف رْيَسلا ْنَسَح + مآللا رسکب

 . ريسلا ةي ةّيفيكب قلعت ضرغلا مَع ذ يسا ٌءْيِطَبل

 نأ الإ موب لک رْيَسلا رذق ُناَيَب هةّمَدلاَو نيعلا ةراجإ يف يأ ءاّمهيف ُطَرتْشُيَو

 ةداعلاو ؛تناك وأ نكي م ناف يأ اَهْيَلَع لرنيف ةَطوُبْصَم م لزانَم قيرطلاب نوک

 ِرْعَي نأ لْمَحْلِل راجيإلا يف بجو ءنامزلاب ارمي وأ انيبي ىتح حصي مل ةفلتخم
 5 يف ناك نإ ويب ُهَنَحَتْماَو هار َرْضَح ناف هريثأت فالتخال :َلِوُمْحَمْلا

 لك يِف ُكْرَوْلاَو نزو ؤا اليكم ناک نإ يأ ليك َرَدُق باع ْنِإَو «هنزول ًانيمخت

 لومحملا سنج فرعي نأ بيو يأ ؛ةسنجو «يعفارلا لاق امك ٌرَصْحَأَو ىّلوأ ءيش
 ةشم اهيلع لمحتل اهكترجأ :لاق ول ؛معن .نطقلاو ديدحلا يف امك ريثأتلا فالتحال

 عم ةحاح الو سانحألا ٌرضَأِب ةنم ىّضر ُنوكيو «ٌحصألا يف مص تعش ام لطر
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 ةَرَشَع :لاقف ءليكلاب َرَّدق اذإ امأ ءَنْرَوْلاِب ريدقتلا يف اذه ءسنجلا نايب ىلإ كلذ

 سانجألا فالتحال سنجلا ركذ نع غي ال هنأ ةضورلا يف ُباوصلاف «تئش ام رفق

 تمد َةَراَجِإ ! تناك نإ اهتفصو قب دلا سنج ال «ليكلا يف ءاوتسالا عم لقنلا ف

 عضوملا يف عاعلا ليصحت انه ةوُصعقمل ّنأل يبوكرلا فليب كلذ طري ال
 ام ىلع هنإف نيعلا نع ةمذلاب زرتحاو ءهلماح ب یر تلت ا لوقنملا

 هراسكنا عرسي امم يأ ُةَوْحَنَو ًاجاَجُر 0 اإ بوكر لا ا

 ضورفمو ٌنسح وهو :مامإلا لاق بوكر لاك ةباَدلا لاَح نايب نم دب الف فراك

 مث ُنْرَوْلا ٍدَقَعلا ًدامع لعج اذإ امأ .هركذ وأ كلذك وهو ؛لومحملا ىلإ َراشأ اذإ اميف

 . الإ ضل ب الف احلا لمح یر
 ةَفِيوَصلا أل نبط وأ ٌلْخَو قيرطلا يف ناك اذإ ام :ًاضيأ يضاقلا ىنثتسا :ٌّعّرَق

 مللي جَرَحَو يباب يف يتأيس امك ,ِداَهجِل ملم ٌةراَجِإ حصت ال :ٌلْصَق
 اهب دوصقللا ّنأل هيب اَهَل بج داع لَو .هللا ءاش نإ كانه ينآيسو يملا

 يباب يف فلس امل عَ الإ ُةّماقم كلذ يف ٌرحأتسملا موقي الو فلكل ُكاحتتما

 تيم زيهجتل ْحِصَنو ءاي ةبايلا لوحُدل ٍةِدلضَأ حْبَدَر ٍةَراَمَكَو يأ قاز ةَقرْفتو
 همسي ال وحال طرف یا ءناولا متو نیب دوم ی سأل 59 يك
 هنأ حص دقو ؛تاياقكلا ضوُرف نم ُهَتعاَشِإَو نآرقلا رش ناك انإو ميلعتلا بوجوب

 لبق يذلا لصفلا يف هلوقو "٠ "هل | بايك ارْخأ هيلع متذحأ ام َّقَحَأ نإ ] :لاق يلي

 , فالتحاب )١(: ةححسللا يف (#)

 غيل مهب ءاحب اورم 5 يتلا باح ن ارفن نأ اههتع للا يضر شاع نبا نع 0

 ءاَمْلا يف نإ ؟قار نب مكي لَ :لاَق ؛ِءاَملا لأ نب لَ مهل ضرع - میس وأ -

N,اف ارق باش ىَلَع باتكلا حباب ارق مهني لحَر قلطناف  

 ا هللا باک ىَلَع تذخأ : :ًاولاقر اكيد ارهرك يباح ىلإ ءاشلاب

 نإ ] 1 لوس لاف ارحل تلا رباك ىلع دا وللا لور اي :ارلاقت «ةيركملا

>> 



 ٍةراَجإلا باك 10

E انه هركذو «ًاضْيَأ هيلع ِةَراَجإلا ةّحِص ةنم دوي (ةَدُمِب نآرَْلا ميل ُرَدَقُيَو) اذه 
 تاع نوح هتيم اور حرشلا يف انه تركذو «يتادابعلا نم ىنثتسم هنوكل

 ار تاک ا حقي ىلا اعف عاّضْرِإَو ٍةَتاَضَحِلَو ءًاراصتخا اهتفذح اهتعجارم

 :لوق ةياَكِح لاقل ىَّواَتف فو «كلذ ىلإ ةيعادلا ةحاحلل طف اًمِهِدَحَألَو مآ وأ
 اَمر اَهنأل اهيو هيب يلخيو هنا عضرتل ةيدرهي رجاتسي نأ ململ حصي ال ُهْنإ مقل واقل نو دس E 0 رول ومدي وت ك2 ومع BR نحت "ل كلت حرق
 زوجي ناتعفنم امهنأل ءَّرخآلا اَمُهُدَحَأ عبسي ال هن حَصألاَو يدهَعت يف : م هال ا

 ءامهمزالتي ةداعلل عبتتسي :يناثلاو «عفانلا ٌرئاس اَنهَبْسَأَف ةراجإلاب امهنم لك ٌدارفإ

 ءوبلطملا يف ةاكح ةّسكع :عبارلاو «سكع الو ةناضحلل ٌعاضرإلا عبتتسي :ثلاثلاو

 ؛هلخكو ؛هيْهَذَو ؛هباَْثَو ؛هْئَدَبَو ؛هيمأر لسغب ُةُدُهَعَتو يص طفح :ٌةَناَضَحْلاَو
 مسأ ٌءاضتقاو «هيلإ ّيبصلا ةحاحل ءاَهٍوحَنَو مايل وكيرختو ِهِدْهَمْلا يف ِهِطْبَرَو
 نأل ؛ےشکلا ىلإ طبإلا نود اَ َرْهَو ِنْضْحْل َنِم اهلصأو ؛هل فرعلا يف ةناضحلا

 ٌعّطَقْناَف «عاضرالاو ةناضحلل يأ ءاَمُهَل َرَجأتْما ولو كانه ٌلفطلا ٌلعحت ةنضاحلا

 فأل اَذَه نأ مَع .ٍةَلاَصَحْلا نود عاّضْرإلا يف ٍدْقعْلا خاسِفْنا ُْبَهَدَمْلاَف ُنْبّللا

 ادوُصَقَم أ ةنأل ُنبللا هنإ :لْيِقف ؟ اَذاَم ٍةَراَجإلا يف هيلع دوما نأ ىلع ينم

 ةراجإلا نأل ؛هسكع :ليقو «هعاطقناب دقعلا خسفني اذه ىلعف تعا الار

 رجأتسملل نكل .دقعلا خسفني ال اذه ىلعف «ةعبات عقت نايعألاف «عفانملل تّعيضو

 اذه ىلعف «نادوصقم امهنأل ؛اًمُهَألِك هيلع دوقعلا نأ حصألاو «بيع هنأل رايخلا

 قيرفت ًالوق ةناضحلا فو هٍةَرْحَألا َنِم ُهْطِْج ُطُقْسَيَو عاضرإلا يف دقعلا ٌحسفني
 امهدحأ ركذيوأ امهنيب عمجلاب حرصي نأ نيب فالخلا درط يف اوحرصي ملو ةقفصلا

 حرص نإ :لاقيف قري نأ ٌنَسَحَو :لاق ؛يعفارلا هلاق امك رخآلا هعابتتساب مكحيو

 ُهّصّصح دق :ُتلُق خبات ٌرحآلاو ٌدوصقملا وهف امهدحأ ركذ نإو ءاعطق نادوصقمف

 ناك عِسَمْدَمْلا ىَلَعِ) فنصُمْلا لوقو عاضرإلاو ةناضحلا نيب عمج اذإ اع ُمامإلا

 :بطلا باتك :حيحصلا ف يراخبلا هاور .[هللا بايك ءارخأ ِهْيَلَع ُمتدَحَأ ات حا

 )٥۷۳۷(. ثيدحلا :ةيقرلا ف طورشلا باب



 ۹۳7 ٍةَراَجإلا باک

 طْيَحَو ٌرْبِح بجي ال هنآ حصار «ةضورلا يف هلعف امك ّحّصألاب هلدبي نأ يغبني

 دلو ءرظفللا لولدم ىلع ًاراصتتا «لاځکو طاّيخَو «خسان يأ قار ر یل لگو

 حم :ْتْلُق .ةرورضلل سايقلا فالح ىلع بلا رم رمأو «ةراحإلاب قحتست ال نايعألا

 الار نايا بجو تَرطْضا نإف َقَداَعْلا ىلإ هيف َعوُجّرلا حرشلا يف يِعفارلا

 لوألا يف رّبعو ُهَبْمَألا هَل :لاقو «لاقامك ره معا لاو فراجإلا رطب

 ىلع رصتقا هنأل ؛ًاذإ هيلع درلا نسحي الو «ررَحُمْلا يف يعفارلا هب ربع اذكو روهشملاب

 امك بهذملاب ربع ول (ٌحّصُألاَو) فدصملا لوقو .ُهفالح هبشألا ناك نإو روهشملا

 .ىّلوأ ناك ةضورلا يف لعف

 فالخب هيلع عافتنإلا فقوتل «يِرَتْكُمْلا ىلإ راذلا حاتفي ميت بجي :لنصف

 يف ةَراَحإلا خیسفنت :يضاقلا لاق لوألا يف هعنم ولف ؛ُلْغِقلا هيف ةداعلا تناك اذإ ام

 وأ ِنْيَع ىلإ جانحت ال هرم تناك ءاوس يأ ِرجَوُمْلا ىَلَعاَهَتَراَمِعَو عملا دم
 ةعفنملا تق اذإ يأ ُايخْلا يِرتْكُمْلَفًالإو اًهَحّلْصَأَو َرداَب نإ ىيلإ تجاتحا
 اَلا ةرامعك هنأل ءِرِجَوُمْلا ىلع حطّسلا ْنَع سنك يأ «جلفلا حسو يبرر

 املوصحلف ةسانكلا يف امأ «يِرتْكُمْلا ىَلَع ٍةساَنْكَو حلت ْنَع رادلا ٍةَصْرَع ْفيِظْنت
 ةَباَد َرَّجَأ نِإَو «هلصأ ال عافتنإلا لامك هيلع فقوتي هنألف جلا امأو «هلعفب

 نكن ال هنأل ماَطِخَو ٌةربَو ٌرْفَثو ٌماَرِحَو ةَعَذربو ْفاَكإ ِرُجْؤُمْلا ىلع بوكرإ
 باب يف هنايب مدقت ُفاَكألاَو رولا ىلع اهنوكب ُدرطي ُفرعلاو ءاهّتود بوك رلا نم
 ىَلَعَو مامرا ءاحلا ركب :ٌماَطيْلاَو .رْيِبلا فنأ يف لَمْ ةقلَح :َربْلَو ,رابخلا
 يِف ٌحَصُألاَو ءفرعلاب المع اًهُعِباَوَتو ٌءاَطِغَو ٌءاَطوَو ٌةلظِمَو ٌلِمْحَم يِركُمْلا
 عملا :ثلاثلاو .يفاكألاك رجوملا ىلع هنأ :يناثلاو «هب المع ِيضْرُعْلا ع ايتا جْرّسلا

 ىَلَعَو ٍةّمّدلا ٍةَراَجِإ يف رجَوُمْلا ىَلَع لوُمْحَمْلا فرقو هيف ةداعلا بارطضال

 اذإ ام فالخب ةَّصاَح بالا ٌميلست الإ هيلع سيل هنأل نيا ٍةَراَجِإ يف يِرَْكُمْل

 ىَلَعَو هَل ٌةَدْيَوُم ةَداَعلاَو ؛ُهياَبْسأ ءَ لقنلا مزتلا دق هنأل ِةَّنَّذلا ىلع تعقو

 هبوكر يف ببكارلا ةناعإو اهم ادا عم ٌجوُرخلا ملا ٍةَراَجإ يف رْجَرُملا



aٍةَراَجِإلا باك  

 اميلا لبا برو ءفيعضلاو ةأرملل ربا خيي يأ ةَجاَحْلا بسحب لورو
 ةلاحب فُعّضلاو ٍةَرقلا يف ٌرابتعالاو كلذ فرعا ءاضتقال لاَع َناَكَم ْنِم يأ ؛زشن ْنِم
 ءاضتقال ُهَّلَحَو ٍلِمْحَمْلا ُدَشَو ُةَطَحَو ٍلْمحْلا ُمْفَرَو ةراحإلا ٍةلاحب ال بوكا
 ّمّصألا ىلع ٍضْرَألا ىَلَع ٌدْعَب امهو رخآلا ىلإ نيلمحم ا دحأ دش اذكو كلذ فرعلا

 نيب ٌةَِلخَلا الإ ِنْيَعْلا ةَراَجإ يف ِهْيَلَع سلو ءريغصلا حرشلاو ةضورلا ٍدئاوز نم
 ةَراَجِإ خيتو لحلو بوكرلا يف ةع نأ هيلع سيلو يأ َِباَدلاَو يِرتْكُمْل
 امك ءاَهييعب ٌراَيحْلا تير روث يبأل فالح هيلع ٍدوقعملا تاوفل ةَباَذلا ٍفّلتب ِنْيَمْلا

 دحو ول امك ءلالا ُهمرْلَيلَب ملا ٍةَراَجِإ يف رايح لَو يعم عيبملا دحو ول
 هَراَجِإ) هلوقب ٌرِّوحا هنعو ءاضيأ هذه ةلاحلاو اهفلتب خسفنت الو يع وي ِمَلسُمْلاب
 اذإ تالومحلا رئاسك,ِرَهْظَألا يف لأ اذإ لدي َلَكْوُيِل َلوُمْحَمْلا ُماَعُّطلاَو «(َنْيَمْلا

 ُهَضْحَب لكأ اذإ ام فالخلا لحمو ءيفْرُعلا ىلع ًالمح لدي ال :يناثلاو «ْتَمِلَت وأ اهعاب

 امو «قالطإلا دنع اضيأ هلو «كلذك رمألا نأ :امهحصأ «ناهحجوف هلك ّلكأ نإف

 يف لدن الإو «هيف ره يذلا لزَْمْلا رعسب ةلبقتسملا لزانملا يف ماعطلا دجي ناك اذإ

 أ هلک ینف اذ اًمَع لکو هلوقب ززتحاو ءًاعطق لوألا يف طرشلا عبتاو ءًاعطق يناثلا

 .يدرواملا ٌهاكح لوق هيفو «تالومحما رئاسك َلادبالا هل َنإف يفلت وأ ٍةَقرَسب ُهَضْعَب
 ا

 مس ىلإ زوجت اهنأل ءابلاغ نيا اَهيف ىَقبت هدم ٍةَراَجإلا ُدْفَع حص :ٌلْصَ
 ال ام ِبِاَغْلاب َجَرَحَو عيبا يف لَجَألاك اًهنِب َرثكأ ىلإ ٌراَح ٍةنس ىلإ زاج امو «اقافو
 ؛َنيئآلَت :لْوَق يِفَو ءاهب ةجاحلا عافدنال قنس ىلع دار ال :لؤق يِفَو ابلاغ یم

 ّلصألا ّنأل ابلاغ اهيف ُّنْيَعْلا ىقبتال ٍةَدُم ىلإ زوجي :ليقو «بلاغلا رمعلا رطش اهنأل
 .(*) هطيسو يف يلازغلا هححصو ٌماَوَدلا اهيف

 ماكل أ ل :يضاقلا لاق ؛قلطلا ُمْكُح ٍةَراَجِإلا ٍةَدم يف يفقولا ٌمكح :ٌعْرَ

 «هريغ يف ةدايزلاف انزوح نإو ءنينس ثالث نم َرثكأ رجوي ال ّفكَوْلا نأ ىلع اوعمجأ

 .هطيسب )١(: ةححسنلا قو (#)



 ۹۳۸ ةراجالا بانك

 :يسحخر سلا يلامأ فو «درطم ريغ حالطصالا اذهو :يعفارلا لاق «يلوتملا هلاق اذكو

 ءاهريغو ةرامعك ةجاح هيلإ سمت مل اذإ ٍةَنَس نم رثكأ فقولا ةراحإ منم بهذملا ذأ

 .ريخلا تاهج ىلع فقولا يف هل هاجتا ال :لاقو اهحجو مامإلا هاكحو

 فرص ًاوُضَرَقلا اد السان ام هدو دو ىلع مت ِهِدَلَو ىَلَع اراد فو :ةدِئا

 يغب ذأ رو ال ةرحألا َدَعأو ني رع فو مي ق هَرجأف ءنْيكاَسَمْلا ىلإ

 رتكأ ع انإف املا نم يضم ات ٍرَدَقب يطع امنو ر هيلع فرقوُمْلل اًهَعْيِوَح

 هار ذه ايا وباع فوفو ةد نوح أ بلع توتو تام یم اب
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 هرجأتسا ام رجوي نأ زوجي امك وِرْيَعِبَو هسفنب ةَعفنَمْلا ُءاَفيِتْما يرل

 يف هاكح امك حمي مل هيسفنب ةع يِفْوَتْسُي نأ طرب ُهَرَّحَأ ولف «هريغ نم

 :ليقو ءطْرّملا اوغليو حصي :ليقو اب َعِقَنَي الأ طرشب انْيَع هعاب ول امك «يفاكلا

 سنوي نیا اًمُهاکح ؛ناحصی

 ىلإ ًاليلو اراهن ُهَسِبَل ؛سْبلل اوت َرحأَسا اذإف ءيفورعملاب ةعفنملا يفوتسي :ٌغْرَ

 .حصألا ىلع ةلوليقلا تقو ًاراهن زوجيو هليل هيف ماني الو ؛موتلا تقو

 اذكو ٍةدايز ريغل ٍةَقَحَتْسُمْلا ةعفنملا نْيَع ًءافيتسا هنأل هلم ُنكَسْيَو ْبِكْرُيف

 ىَقْوَتْسُي امو ّرضلا ةدايرل ءاراّصقو ًاداَدَح نكسب الو «لوأ ةقيرطب هنم فحأ
 يِبصَو بوك هب ىقْوَتسُي امو ممل لد ال امك لذي ل يم بادو راذك هن
 هنأل ّحّصألا يف هلادنإ زوجي «يعَرِل ةن ةنيعم ماتغاکو يأ ,عاضترإلاو 3 ةّطاّيِخلل َنْيَع

 ءِلْمَسْلِل نْيُملا َعاَتَمْلاَو بارلا بك ءافيتسالا م | ٌقيرط ره اغإو «هيلع دوقعمب سيل

 لوألا ىلع ًقرفلار ءباَحْمألا ىلإ غاّبصلا نبا هَبَسُنَو «هنم قوتسملاك نما :يناثلاو

 ؛ةرات ًانْيَع هيف لمعلا ردم ىتح ةعفنملاب نارثأتي يبصلاو بولا نأ يوتسملا نيو هني
 عضو ةنأل فوذش هيف (َنّيُعِ) هلوقو أتي ال هنإف بكارلا فالخب «ىرحأ رشا

 دا 0

 .ىنثملا ريض ٌعيضْوَم ٍدَرفُملا ٌرْيِوَص



 ٍةراَجإلا باك 488

 نمضي ال ىتح يأ «ٍةَراَجِلا دم ٍةَاَمَأ دي بؤوثلاو كَ بدلا ىَلَع يرتكُملا ذي

 ىلع ديلا تابثإب الإ دمخ ٌءافيتسا ٌنكمي ال هنأل ءريصقت الو دعت ريغب اهنم فلت ام

 ةعفنمل هذحأ هنإف ءحصألا ىلع عيبملا فرط فالخب اهترم ىرتشا اذإ ةلمختلاك نيعلا

 يف اَهَدْعَب اذكو «يتأيسف دعت لصح نإف «هنم عيبملا ضبق يف ةرورض الو هسفن

 حرش اع ةَضْورلا يف همالكىضتقاو ءريعتسملاك نمضي :يناثلاو ؛عدوملاكحّصألا
 نمضي ْمَل اهب غي ْمَلَو بوكر ْوَأ لْمَحٍل اهاَرَكا ةا طبر ولو هحيحصت
 ناك عافتنالا ةدم يف تتام ول اهنأ رهاظلاو ءاهدعب وأ ةدلا يف تتام ءاوس يأ

 يف ٌلْبَطْما اَمْنَلَع مدنا اذإ الإ نصا ديت همه امل ًافالخ كلذك مكحلا

 ف نوكي نأ رفاس ول درهعملا ناك ول امك يأ مدَهْلا اًهْبِصُي ْمَل اهب عفتنا ول تقو

 اهب عفتني ال قو يف اهيلع مدنا اذإ اّمأ هيف اهطبرب لصح فلتلا ّنأل «قيرطلا

 ٌرجؤتنما بونك دعت الب ريجأ ٍدَي يف ُلاَمْلا فلت ولو ءنامض الف ءاتشلا ين ليللاك
 ديلا ْدِرَفْنيْمَل نإ ْنَمْضَي ْمَل هطخب هطبض امك ٍداّصلا حتفب يأ ءِهِغْبَص وأ يطال

 انو ةقيقح هيلإ ملم ريغ لالا نأل زنم ةَرضخأ وأ عم رجالا ةع ذأ

 مل نإ هلومل ريسفت وه هرحآ ىلإ دعق نأب هلوقو ؛ليكولاك هلغش يف هب ُكلاملا ناعتسا

 ةصاخ هضرغل هذخأ سيلو رجأتسملاك «لاّوق وألا ٍرَهَطَأ يف دَرفنا نإ اكو ,درفني

 بحاص اذهب محو املا ٍرْيعسملاَك نمضي :يناثلاو «ضارقلا لماع هبشأف

 ءهِيِحاّص نود ِهِلَمَعب َدَرَقنا اذإ ! :عضاوم ةثالث يف الإ نماض رغ ديحألا :لاقف لاصخلا

 نم رهو كرما نمضي 1 :ثلاثلاو ىيعْص ْنِم َسِيلو ُهَلِمَع اذِإَو ويف ید اذَِو

 ريحألا نال ءِلَم | َةَييعُم هدم ُهَسْفن رجا نم وهو فرقنا ال بيمذ يف ًالَمَع مرتا

 احا نألو «لكوملا عم يليكولا ديك هيف ةدملا يف رحأتسملاب ةصتخم ُهعِفانم ٌدرفنمل
 فالخب ل قار لمعلا نكي ملف هنم نيكس ىلع لت لمعلا ىلع فقوت ل ةرحألا
 بحي هنإف ىّدَعَت اذ ذإ امع دع البر هلوقب ٌررتحاو «لمعلاب الإ ٌقحتسي ال هنإف كرتشملا

 . اعطق ٌنامّمعلا

 هنأل ؛هسبح هل نكي م ؛هترضحب وأ رحأتسملا راد يف بولا ُريجألا طاح عرف



 i ةراجالا باك

 «نورصع يبأ نبا هلاق ٍةَرْجَألا ىَلَع ُهُسْبَح هل و ادرفنم هناكد يف ناك نإو َأمّلَسُم َعقو

 ؛حيحصلا ىلع ةرحألا ءافيتسا ىلإ بوثلا سبح راّصقلل :هيواتف يف ُفنصملا لاقر

 . هقلطأ اذك ٍطاّبحلا َنوُد حيحصلا ىلع ٌنْيَع اهنأل

 الف ةَرْجأ ْرْكْذَي لو َلَعفف هطِخَيِل طاح وأ هرقل راق ىلإ ابْوَ عقد ولو
 كلل د كفر 4 يشهر TT هَل ةر

 َكِلَدب ًافوُرْعَم ناك نإ :َلِيِقَو «هنامض همزلف هلمع كلهتسا هنأل ؛لاثملا ةرجأ يأ

 نهظألا ُهنإ :يلازغلا لاقو «ُْنَسْحَتْسُي ْدَقَو ةداعلاب ًالمع الق الِإَو ُهَلَف لمعلا

 َكلذل ٌةداعلا اهب ْترَج يلا ةرحألا هَل بي :لاقو ءًاضيأ نيدلازع خيشلا هححصو

 يفو «لشلا ٍةرحأ بوح :ةريغ هركذ يذلاو «لثملا ةا لغاتو إو «لماعلا

 ةرجأ الف هرصقأل كبوت يطعأ :لاقف ٌلماعلا ًادب نإ هنأ وهو :ٌعبار ةحو ةلأسملا لصأ
 ةمارادك ةبالا بابو ةراكدساو يمرادلا هاكح ؛هسكع :ليقو «هلف الإو هل

 . ُةاَريم انباحصأ يبتك نم ءيش يف ُهَرَأ ل بيرغ وهو ؛هيف
 ا و ُهاَطْعَأ مث ُهَّنَعَب ُمامإلا ءاش نإ ةاكزلا لماع :ناّيتضتسم ناَعْرف

 «يدرواملا هلاق «فالخلاىلعف هب وأ راد نا اک ل ولو ىعس

 جرخي ال هنأو ةرجألا بوجو ريبكلا يف قلطأو اف ريغصلا حرشلا يف يعفارلا ةركذو

 إف ةفلس اع فالف اراذ نكد وك اسك هج ةعفللا ا ی لع

 .رْيَغ ىلإ اهفرص يِذَلا ره ِةَعَفَمْلا بِحاَص

 قرف «اًجْللاب اهبرض يأ ءاَهَحَبك وأ ةُباَدلا برص ناب ٌرِجَْسُمْا ىّدَعَت 0

 و اح وعلا نوف e أا ُهنِم لَنا اًهَبكرأ وأ

 او ا وا | هنإف ؛فلتلا ىلإ ىّضفأ اذإ ٌداتعملا برضلا امأ «يدعتلا

 . برضا ريغب اهدا نكي ُهنأل ؛ُنَمْضَي هنإف ؛ةّتجوز جوزلا برض
esel e ززا یر ن شقو e 
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 نأل «سّكَع وأ ًأريعش نام َلَمَحَف ٍةطْنِح نم ٍلْطَر ةا لْمِحِل ىّرتكا ول اذكو
 بدلا رهظ نم ٌدحأيو فخ ٌريعشلاو راحاو عضوم يف اهلقث عمتجيف لقثأ ةطنحلا

 ام وهو يأ ءهِسْكَع نود «لقثأ اهنأل ةَطنِح َلَمَحَف ريعش ٍةَرفقأ ةَرْشَعِل وأ رثكأ
 ةيعشلاو اوس ٍمْحَحْلا يف اَمُهَرَدَك نال اريِهَش َلَمَحَف طح رفقا ٍةَرْشَعِل یرتکا اذ

 هيدعتل قدايرلِإ لفمْلا ٌةرخأ ُهَمَِل ةرشَعَو هلام َلَمَحَف ٍةَناهِل ىرتكا ولو فح
 ٌلَمَح ول هنأ ىلإ (ةَرْظَعَو ةئام لَمَحْف) هلوق يف ةرشعلا ةدايزب راشأو ءاهّدحو اهب
 ءًاضيأ نامض الف كلذك وهو ًةرحأ الف ِنْيَكَوُكَمْلاَو ِكوُكَمْلاك اهب حماستي ةدايز
 «ةدايزلا لمحب ابصاغ راص هنأل ءاَهَعَم اًهُبِحاَص نكي ْمَل نإ اًهئِمَص كلذب تفلت ذو

 :لْوَق يِفَو قيانجلا ردقب ُهل ًةذححاوم ٍةَدايزلا طْسسِق نهض اهم اًهيِحاَّص ناک نا

 وا و تا

 ٌةَحرح ول امك امهيلع ةميقلا تطسقف هريغو نومضع. اهفلت نأل ءةَميِقْلا فصِن
 فالخب ٌرّسسيتم انه عيزوتلا داب قرف لوألاو ؛يتتاَحاَرج رمخآو ةحارج ٌدحاو
 ٌلصأو «لوألاب عطقلا َنيققحلا ىلإ مامإلا بسنو طبضتت ال اهتاياكن نأل ؛تاحارجلا
 . َنيِناهثو ىَدِْإ برض اذإ َدلحلا مرلي اميف نالوقلا نيلوقلا

 5 3 . 8 32 002 مم يو

 .ِيَدَع نود دياب دارا دنع َنِمَض ٍلْدَحْلا ريع بسب بدلا تقلت ول :ٌعْر

 :هل لاق نأب لاحلاب يأ ًالِهاَج اًهَلُمَحَف ٍرْجَوُمْلا ىلإ ةرَمْلَو ةناهْلا ملم ْوَلَو
 يتأيف هسفنب هلمح ول امك هبهْذَمْلا ىَلَع يِرتْكُمْلا َنِوَص .هقدص نلف ةئام يه
 دقع دعب هيلإ اهميلستو لاَدغألا دشو لومحما ٌدادعإ نال ؛فلاّسلا فالخلا هيف
 قيرطلاو ءصاصقلا ٍدوهش ةداهشك ناكف اعرش لمحلا ىلإ ءاَجْلإلاك ناكةراحإلا
 ؛ملاعلا نع لهاجلاب ٌرريحاو «قرشابملاو رورغلا ضراعت يف نيلوقلا ىلع هنأ :يناثلا

 هنأل مالك يف ةينآلا ةلأسملا يف امك ٌمكحلاف اعيش ٌرجاتسملا هل لقي لو هلمح اذإ هنإف

 نذأي مل هنأل ِةدايْرلِل َةَرْجَأ الق َلَمَحَو ُرِجَوُمْلا َنَرَو ولو ٍدِِحاَص نذِإ ريغب لمح
 ُهَطاَخَف طيح اب ُةاَطْعَأ ْوَلَو دعت الو دي ال ذإ تفلت نإ َناَمّض ًالَو ءال يف
 نيوي كِلاَمْلا قيدصت ُرَهْطألاَف صيف ْلَب :َلاَقَف اق ِهِعْطَقِب يِنترَمَأ :َلاَقَو ءا
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 قيدصت :يناثلاو ءهتقفص يف اذكف قدصملا وه ناك نذإلا لصأ يف انلتحا ول امهنأل
 ع e دع ه# نس 4 1 3 م 0 غ

 ىلع يأ هيلع ةَرْجأ الو همدع لصألاو مرغلا هيلع يعدي كلاملا نال «ريجالا

 شرا طاّيخْلا ىَلَعَو هيف نوذأم ريغ لمعلا ريصي كاذ ذإ هنأل هفلح دعب كلالا

 ناهجو بجاولا شرألا يف مث نامضلا لصألاف «ُنذإلا ىفتنا اذإ هنأل «صقنلا

 ام :يناشلاو ءاعوطقمو ًاحيحص هتميق نيب ام :نورصع يبأ نبا هححصو ءامهذحأ

 هيف ٌدوذأم عطقلا ّلصأ ّنأل ءيوق وهو ٌءابق ًاعوطقمو ًاصيمق اعوطقم هتميق نيب
 .ُهَل ءيش الف صقني مل نإ اذه ىلعو

 E 0 و & e ر و عا ي سم

 رجا ضرمو رفسو مامح ٍدوقو ردعتك رذعب ةراجإلا خيسفنت ال :لصف

 . هيلع موقعملا فلك ال ذإ قس اذ
 وأ ةثداح ةنتف ببسب ةرجأتسملا ماَمَحْلا سالا لوح مدع نأ :رحبلا يف :ٌعْرَ

 نالطبو ٍةرجأتسملا راّدلا لوح ام بار نأ :يدرواملا فو «ٌبيع ةيحانلا بارخ

 .رايخلا ُتبثي ال توناحلا هيف يذلا قوسلا

 هوحنو رَحك يأ ٍةَحْئاَجِب ٌعْرُرلا َكَّلَهَف َعَرَرَف ٍةعاَرزِل ًاضرأ رَجأَتْسا ولو
 ال رجأتسملا َعْرَر ْتَقِحَل ةحئاجلا نأل .قرخألا نم يش طخ لَو علف هل س هَل تل

 تاوفل « قس أا يف نِيّيعُمْلا ريجألاو ةبادلا توم خيسفنتو «ضرألا ةعفم

 «ضققلاب ءرارقتسال هِرسهّطَألا يف يِضاَمْا ل هاهي لق ةعفنلا وهو هيلع دوقعلا
 «يقابلا يف خسشنيف ضعبلا يف خسفتا دقو دحاو دقعلا نأل ًاضيأ هيف خسفتي :يناثلو

 نينيعملاب زراو قبلا ىح يف خسفنا نكي مل نإف ةرجأ هت يضاف ناك اذإ اذهر

 ىّمَسُمْلا َنِم ُهَطْسِق رقيق ف :َلاَقَف رهظألا ىَلَع فنصملا عرف مث قمذلا يف امع

 كلذ نإف نتا ىلع ال اهيلع ىم رويو يملا يةعفنلا موي ناب يأ

 إف مغل كلذ ف تاضرلاةركل یره ةرحأر لح هش ةرحأ زي اعرف تلت
 فصنلا يف يللا أ ل و للا ررجأو اهم ىضمو ذس ةراحإلا ُةدم تناك
 لوقلا ىلع يتأي ًاضيأ اذهو هئلثف سكعلاب ناك نإو «هاثلئىَّمسملا نم بجو يقابلا
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 رجأتسملا تام نإ لب امهدحأالو يأ ِنْيَدِقاَعْلا تاومب خِسَفنَ لَو ءزاجأ اذإ يناثلا

 نأل ةدملا ءاضقنا ىلإ رجأتسملا دنع لاملا كرت رجؤملا وأ ءافيتسالا ف ثراولا هفلح

 . عيبلا ىلع ًاسايق توملاب خسفنت الف مزال ٌدقع ًةراحإلا

 ارو هةيصَوا دنر ليقف ر رع هدم يول هرادبىصوأ ول :ىنتتئسُملاك عرف
 توم ةّهج ْنِمَأل ترمب ِهَقَح ءاَهنإل ةَراَجإلا َْحَسَفْلا اهلا يف تام من هُم دير
 .ِدِقاَعْلا

 لبق تام َةَدُم للا نطيل َرْجَأْوَلَو ؛عيمجلل رظان هنأل يفقوْلا يلوتشو
 ٌحَصألاَف ,مليخالاب علف نسب اهيف علي أل هدم اص ّيلَوْلا وأ امامت
 يملا ال ءُهْنَع ةبايي الو هيلع هل ةيالو الو هريغل هيوم دعب َعفانملا ّنأل ءاهخاَسِفنا

 «خسفنت ال اهنأ :يناثلاو رليف ةحلصللا ىلع ةر ىنب دقو ءوفرصت نيح يلو هنأ
 َداَز هنأ انين انأل ّصلا يف خسفنيو تامو كلي رح اول ام ىلع ًاسايق فقول يف

 نف ءهب اهيف غلبي ناك اذإ امع (نسلاب اهي غلبي ال) هلوقب زرتحاو «هتیالو ٌدح ىلع
 ٌقْيِرْفت :ًالْرَق يقابل يف يِرْجَيَو ؛غولبلا هدم ىَلَع َداَز ام نآلْطُبب ٌعطَملا َبَمَدَمْلا

 يبّصلا وبك وهف ِةَدُملا ءا يف قاف نونْجَملا َلاَم لَوْ رجا او :ٌعرف

 .مالتحالاب

 ترجما ٍضْرَأ ءاَم عانا ال مسالا لاوزل «رادلا مادهناب خيسفنت هنو

 اذهر ماب رکن ٌعْرَرلاَو قاب ضرألا ىّمَسُم ّنأل رايِخْلا ْتْبَي لب ٍةَعاَرِزِ

 بجيف «حصألا يهو امهيف نالرق :ليقو ءامهيف خسف ال :ليقو ءامهيف صرصنملا وه
 ُرَهْظَألاَو ؛حصألاب ال ؛هحالطصاىلع رهظألا وأ بهذملاب رع نأ ذعنيح فنصملاىلع

 انأ :رجؤملا لاق نإف ءةعارزلا تعنتما اذإ ٌرايخلا تبني امنإو ءامهيف صوصنملا وهو

 .رادلا حالصإ ىلإ َرَداَب ول امك ٌراَيِحْلا طقس ؛رخآ عضوم نم ءاما اهيلإ قوسأ

 نإف ؛نْيَعلا ىلع ةراحإلا تناك اذإ يأ َاّيِخْلا ه تبث ِدْبعْلا ( َقاَبإَو ٍةباَدلا بصغر
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 َرَداَي ولو «ييلع ٌَرجْؤتْسا عنتما نإف «لادبإلا رجوملا ىلع لب ءالف ِّمَّدلا ىلع تناك
 . راح طقس هرجا اهيل ودم ضم َلْبَق بصاغلا نم عازتنالا لولا

 يِضاَقْلا عَجاَر يرتكُملا دنع اهكرتو برقر الاَمَج ىَرْكَأ ولو :لصن

 نإَف نكم هنأل هيلع ضَرَعْفا ءالاَم هَل ذج ْمَل إف ءلاّمَجْلا لام ْنِم اهتم

 ءوريغ ني وأ ٌهنم ضرقلا ناك ًءاوس يأ هيلا ُهَمْفَذ يرتكُملاب ءيضاقلا يأ ءقثو
 يأ ُهَلَو ءاقيرط هديعتل اهيلع هقفنيل يأ ةقث دنع ُهَلَعَج هب قثي ل نإو يأ ءألإَو

 لاو اك تح وم E عنق أ ةَقفنلا َرْدَق اًهنم عيب نأ «يضاقلا

 اسمك «ضارتقالا يضاقلا REE و

 ذَا ْوْلَو اَقْناَمْلَأ لكأي نأ ةيلثيع اًهِعْيِمَح يب زوج الو مامإلاو يضاقلا هلاق

 عفدو هتم ضرقتسا ول امك ٍرَهْظألا يف َراَج عجيل هلام نم قافنإلا يف يِرتُكْمِْ

 لب هريغ ىلع هقحتسي اميف هلوق لوقلا نوكي نأ ىلإ يّدؤي هنأل ءمنملا :يناثلاو «هبلإ

 حالا رذق ةطعي نالا مت : ني کھ

 قفناف مکاح نکی مل نإف ؛عجري م ع نذإ ريغب قفنأ ول“:

 تابثإ رسعو ٌّمكاح عضوملا يف ناك ولو «حصألا يف َعَحَر َعوُحّرلا طرشو 8
 . ْمِكاَح اهب نكي ْمَل ول امك وهف ُهَدنع ٍةعقاولا

 ىَرَمْكا ِةَّمَدلا يف ةراحإلا تناك نإف رن لاَمحْلاب ٌلاّمَحْلا بره ول عر
 ةراحإ تناك نإو نسف هَ الإ بلع ىَرْكاَو ضر الو ولام نيب هيلع ٌمكاحلا

 ةَراَجإلا هدم سنغَم ىح اهك سنار َراَدلا وأ َةَباَدلا يِرتْكُمْلا صمق ىَتَمَو

 E EES ف مل ذو ٌةرخألا توقسإ

 رجأ همزل لعف نإف اا ا هل سيلو «يرتشملا دي يف فلت اذإ عيبملاك

 تضم اهَضَبَقَو عضْوَم ىلإ توك ول هاد ىرتكا ول اذكو ,(*0ىّمَسُمْلا عم لكلا

 . نمل َنِم )١(: ةححستلا يف (#)



 ٍةَراَجولا بات ۹4

 قست هيلع رودقملا ىصقأب عافتنالا نم ُهَنُكَم يركملا نأل لإ ريَسلا ناكمإ هُم

 ةَباَدلا ّمُلَس اَذِإ ِةَمَدلاَو نْيعْلا ةراَجإ هيف ٌءاَوَسَو قدملاب ٌطبضلا ناك ول امك ةرجألا

 ةديمافلا ةراجإلا يف ٌرِقتسستَو «نيكلتلا لوصُحو ميلستلاب ِهَمَح نيعتل َةَقوُصْوَمْلا
 ءاوسو ؟ال مأ عفتنأ ءاوس يأ ةَّحيِحّصلا يِفىّمَسُمْلا هب ُرِقَتْسَي اجب لما ٌةَرْجَأ

 هربغو عيبلاك ةسافلا َدقعلا ّنأل ؟رثكأ ْمأ ىِّمَسُمْلا َنِم ٌلَقَأ لدملا ٌةرحأ تناك

 .ةراجإلا اذكف نْهّرلا يف ُفْنَصُمْلا ٌةركذ امك نامضلا يف حيحصلاك

 ؛ةرجأ همزلي مل بابلا ّحاتفم هيلإ مسو ِنيَعلا نيبو هني ريحألا ىلح ول :ٌعْرَف

 .ةحيحّصلا فالخب ةدسافلا دوقعلا يف ةنومضم تسيل َةَيِلحَنلا نإف

 هيلع دوقعملا تاوفل ءَْسْحَّسْفْلا تضم ىح اَهْمْلَسُي ملو هدم اع ىرْكأ ولو

 انضم ىح اَهْلَ ملو عضم ىلإ بوكر ٌرْجَأو د ْرّدَقُب ل ولو هضبق لبق
 نامزلاب ال ةعفنملاب ةقلعتم ًةراحإلا وذه ّنأل خيس ال اهنأ حصل ؛ريّسلا دم

 . مث ُهَدْبَع َرَجَآْوَلَو «يزاكلا اًهَسْبَح ول امك «ٌحسفنت :يناثلاو ءاهؤافيتسا رذعتي مو
 هتوم هبشأف هليزي ام ارط مث ُهَكْلِم بَ هنأل ةَراَجإلا خسَفْنَت ال اَهْنأ ٌحّصلاَف ةَ

 يف هب َحَّرٌص امك ٌفيعض وهو لوألا نطبلا تومك خسفني :يناثلاو «ةراحإلا دعب
 دعب ةراحإلا خسف يف يأ بَلِ َراَيخ ال ُهْنأَو ءانُم ةداريإ ءاضعقا امك ال ةضورلا

 هل :يناشلاو ؛هيلع ضارتعالل هجو الف هكلم صلاح يف فرصت ديسلا نأل «قتعلا

 ٍةَرْجأب ويس ىَلَع ُعجْرَي هنأ ُرَهظَأْلاَو يقرب حور هما تّقيعأ ول امك رايخلا
 امك راصف مزال ٍدقعب هل ةقحتسم تناك نيح وعفانم يف فرصت هنأل قنا َدْعَب ام

 دعب ٌجوزلا هيفوتسي اّمِل ءيشب ٌعبجرت ال ؛ْتَقِْع مّن اَهرْهَم َرَفَساَو هم جور ول
 ىلع ُدّيَس ههركأ ول امك راصف ًارهق هنم ىفوتست مفانملا نأل ءعجري :يناثلاو «قتعلا

 عيب هبشأف لئاح ريغ نم هدي يف اهنأل ,يِرَتْكْمْلِل ٍةَرَجأَتْسُمْلا عيب حصو «لمعلا

 اَيِئِفانُي ال كيلا نال حّصألا يف ةَراَجإلا خي لَو «يبصاغلا نم بوصغملا

 ةبقرلا كلم اذإ هنأل ؛خسفنت اهنأ :يناشلاو ِرحَأتْسُمْلا ّنِم هك رحاب اذَهِلَو
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 اَهَعاَي لَو هور (*”ىزشا ول امك ٍةراحإلاب ىفوتست الف هكلمىلع ٌعفانملا تثدح

 ا ل ل

 لصحيل نيعلا ضبقتف :يئاشلا يف يناجرحلا لاق لا ةَمَألاك ةبقرلا عيب ٌعنمي ال

 ر اا EE د ميلستلا

 «رجأتسملل ٌرايخلا هب تبي الف ٌريسي هنأل ؛ْيِو ُمِيِلْستلا مقي يذلا ردقلا نع ىَفْعُيَو

 حف َداَمَر أل ؛رجاتسملل رايح تبغي مل ءاَهَتَعوْلاَب تَّدَسناَو اراد رجا ول امك

 تناكف (َقَحِب ا رحأتسملا َدْي نال خسفني :يناثلاو شت ةعولابلا

 ٍةَمألا عيب حاكنلا خسفني ال امك «خيسقتت " الو ءبصاغلا دي نم عيبلا عنمب ىلْؤأ

 . ةدملا ءاضقنا ىلإ رحأتسملا دي يف ُكّرتتو ِةَحَّوَرَملا

 تا مضي ماش كش ْنَّدَغ دماحو بأ الا لكس :باَبلا هب مين عرف

 . اًهيِحاّص دي يف اًهنأل ؛ُنَمْض ال :لاقف ءاَهبِحاَص دي يف

 هنأل ؛مارح وهف ؛ةرحألا يف ديزيل ًاضرف يزتكملا ىلإ يركلا عفد ول :ُآ حرف
 a كالا عل ك ر 3
Ryةيوقت . 

 اشا )١(: ةحصسلا يف (#)



 لاق ِ؛اَهِرْيَغ وأ ٍةَراَمِعِب دَحأل ُصاّصِيخا اَهِيِف تبي ْمَل يلا ضْرألا :ُتاَوَمْلا
 A ت مم ه6 24 ل مر هس ساو

 لاق دعب رأ راعلا ني برق رماعل اميرح الو ارباع نكي

 وا هل ص ل و م ع e هس 4 27

 حور ِهِيِف اَمَو «ناتوم هل لاقي ِهْيِف حْوُر ال ضْرألا عاتم ْنِم ءْيَش لكو :يرَهْزألا

 ل ام :ُهُدَحَو ُيِدْرَواَمْلا

 هل يهف ةتيم اضْرَأ اًيْحَأ ْنَم ] :ُمالَّسلاَو ةالّصلا هيلع هلو بالا يف ٌلصألاو .ٌناَوْيَح

 5 م ةوو (NY) ه
 بحتْسُم هب كلولاو "بيرغ ٌنَسَح :َلاقَو يذمزلاو يئاسنلاو دواد وأ اور

 .اندنع

 «ءاّيحالاب رر 1 لر 59 ا هَألبب تناك نإ طق عت ْنَل هلا ضرألا

 ك لاب اهکلمت م م راسن ف١ 221 ۽ تک رمعل صر

 "رويا ثْيواَحألا يف هيف لوا ١ لوُسَر نإ يبكي اإلا نال إو أ

 ريل سلو ل يهف نيم اضْرأ احا نم ] :َلاَك د يلا نع ؛ديز نب ديعس نع (۱۷۰)
 ثيدحلا :ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك:نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ رح ملاظ

 )٠۷٦١/"(. ثيدحلا :تاوملا ءايحإ باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ۳

 ثيدحلا :تاوملا ضرأ ءايحإ يف َرِكْذ ام باب :ماكحألا باتك :عماحبا يف يذمرتلاو

 . بیرغ نسح ثيدح :لاقو )١7978(«

da 
 باب :ةعرارملاو ثرحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ اهب قحا َرُهَف لحال

 . )۲۳۳٣( ثيدحلا :اتاوم ًاضرأ ايحأ نم

 مل ةنيَم اضرأ اًح ْنَم ] : هللا ُلوُسَر لاق :لاف هيأ ْنَع ريبرلا ن َةَوْرُع نع ®

 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[قَح مِلاظ قْرِعِل َسْيَلَو ؛ُهَل يهف هلق حال نكن

>> 

EY 
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 7 رر ر 3 2ور # وكس وج 7 ي ےل وب" *ر

 وه امنإو كولمملاب امئاق اًيقيقح ارمأ سيل :عرشلا فو «ةوقلا :ةغللا يف كلملاو

 ضرألا ُتاَوَمَو :يروجلا لاق .نيدلازع خيشلا هلاق َُماَكْحَأ هيلع يرجيل هيف ٌرَدَقُم
 ٌرفك فاني كيلمت عون هنأل يمل وه سلو يما ىلع ُهَدَر م عراشلل اكلي َراَص 1 2 4 7 هوه مع سا مون 2 هما رت EF 3 ر ر ر

 ءاَهْؤاَيحِإ ْمُهَلَف رفك ٍدالبب تناك إو لما َنِم ثْرإلاك يملا ٌرفك افاق یبرحلا

 اذكو ءِدْيّصلاك ءايحإلاب ُةركلمف هيف نيملسم | ىلع ّرَرَض الو مهراد قوقح نم ُهنأل
 ر ر o Baer چ هدو

 ارناك نإف «مالسإلا راد تارمكءاهنع نييلسملا توبذي ال امم تناك نإ ملسملل
 3 5 وك .2 2 .٠

 هنأ حصألاف نيملسملا ضعب هيلعىلوتسا ولو .مهدالب نم رومعملاك ؛الف «اهنع لوبدی

 نأل هِكِلاَمِلَف اروُمْعَم ناك اَمَو نم غلبأ ءاليتسالا نأل ؛رجحتلاك اصاصتخا ديفي

 ةّيمالْسِإ ةَراَمِعْلاَو «كلالا يأ فرعي ْمَل نإ ءةكو لم يهو كلملا ثادحإل ءايحإلا

 تناك إو ءماّمإلا يأر ىلإ هيف ٌرمألاو وبحاص ءيجَم ىلإ ظفحي يأ ٌعْئاَض ٌلاَمَق
 يتاوم تسيل اهنأل «عنملا :يناثلاو ءزاک رلاك ,ءاّيحالاب كذب هنأ ُرَهْظَألاَ ؛ةيلهاج

 يف يرسم e 0 يف لورا ر e إ3 ير
 كلع لهو .ةقفاَرَم نحتسي رومعملا َكِلاَم نأل ,رومعم ميرح ءايحإلاب كلمي الو

 ٌوُهَو «هعيب كلمي الو :يدابعلا لاق مَعَ :اًمُهُحّصَأ ؛ناهجو هيف ؟ ةرامعلا بحاص -

 نم ةبيرقلا ٌمضاوملا وهو يأ ,عافينإلا ماّمتِل ِْيلِإ ةَجاَحْلا سمت اَم مرحلا يعي

 a ع ماها 0 نك ك5 مسجلا لا ع1 ماع كلل و تس معق مب

 موقلا عمتجم وهو يأ «يدانلا ٍةَيَرقلا مبرحف هل ضرغتلا ريغلا ىلع مرحي هنأل
 ْعَمَتَحُم يوانلا َلَدَي ررَحُمْلا ةرابعو «هيف ٌموقلاو الإ ايدان سلجم الو سْيِدَحْلِ

 ُضَكَئَرُْمَو ءاضيأ هلهألو فلس امك سلجملل لاقي هنإف ءاضيأ ٌحيحص وهو يوانلا

 مضب وهو هيف خاني يذلا ْعِضْوَمْلا وهو «لبإلا َخانُمَو :ةلاّيع اوناك نإ يأ ؛لْيخلا

 .(119928) ثيدحلا :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نعو )1١1144(. ثيدحلا

 فروع نب ررمعو رباج نع بابلا ينو :(۱۳۷۸)ٹیدحلا :عماجلا ي يذمزرلا لاق @

 :لاقو «(۱۳۷۹) مقرلا يف يذمرتلا هاور رباج ثيدح ٠ ةَرْمَسَو ريثك دب ينزملا

 :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هارر فوع نب ورمع ثيدحو .حيحص نسح ثيدح

 .. هح نع هيا نع هلل ادبع نب ريثك قرط نم )١١445( ثيدحلا
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 يأ ءاَهْوْحَتَو تاَماَمَقْلاَو ٍداَّمَّسلاو يأ فاَمّرلا ٌحّرْطَمَو يطخب هطبض امك ميما

 .ُفُْرُعلا كلذ ةحوو هاّهِقِفاَرم ْنِم دعي ام رئاسو ناّيْبّصلا ٍبَملَمَو منغلا حاَرمك

 نإ يأ ,حزانلا ُفِقْوَم تاَوَملا يف رئبلا ميِرَحَو ءيفلس نع افلح كلذب ٌلمعلاو
 اَهِقْمُع َرذَق همير ِةُياَدلاب حري ناك نإو :ينايورلا لاق .ِهِدَيب ءًالّدلاب ٌحَرَي ناك م اقرا م

 ِنّرَحُمْلا يف هب حرص امك لس نأ ىلإ ُءاملا هيف ٌعمتجي يذلا يأ ءٌضْرَحْلاَو

 يف ةد امك هب ُءاقتسالا ناك اذإ اضيأ رّرَحُمْلا ف امك عضم يأ ؛ُبآلوُدلاَو

 ةرابعو نم جري ام هيف حري يذلا ٌعضوملا اذكو :تْلَق املا ُعَمَتَجْمَو ,حرّشلا

 فصلا ٌرُكْذَو ةريغ هنأ ٌرهاظلاو تلق ءءاَملا عَمتْجُم َلَدَب ءاَمْلا ُبَصَم رزم

 يقل هيف عمتجم يِ عضوملاو ّبَّصَمْلا ٌركَذ ؛حرشلل اعبت ةضورلا يف وهو رحم

 ؛اهب ُءاقتسإلا ناك اذإ يأ ءةُباَدلا ُدُدَرَسُمَو فّوحنو ضوح نم «عْرَرلاَو ةيِشاَمْلا

 . هك يف ةروفحلا نع تاوملاب ٌرزتحاو «ةجاحلا بسحب امنإو ٍجودحم ريغ كلذ ّلُكَو
 9 ر م 0 وا وك رر يأ
 .رئبلاب ساقي تاوملا يِف روفحملا رهنلا ميرح :عرف

 ها ي مامن ل ا ر مم 4# م و م يارس مزمل و لرل م م

 بوص يف ْرْمْمَو «جلثو ٍةّسانكَو ٍداَمَر حرطم تاّوَملا يف راذلا ميرحو
 ٍدادتما ىلع بابلا ةلابق يف ّرَمَمْلا قاقحتسا هنم ٌدارملا سيلو هتهج نم يأ يبا

 ٍفاطِعْلا ىلإ جاتحا نإف هل رَمَمىَقبأ اذإ بابلا لباقي ام َءايحإ هريغل زوجي لب تاو
 يرام ثيم لا لاه | ص رص م ماا و م لا هو مح سرا سس ا ياس ساس سا هس

 رايهنالا فيخ وأ اَهْؤاَم صقن هيف رفح ول ام افلا رابآ ميِرَحو «لعف راَروُزاَو
 2 0 2 7 و

 . اهتراحرو ضْرألا ةبالصب كلذب فلتخيو طوقسلا يأ

Ed e 3 3 af 3 4 9ك ا  eم 24 ا  

 . اهقورع ىقتلت ثيحبو ساّرِغلا ناصغأ فتلت ثيحب وراوجب سرغي نأ ورْيغِل سيلف

 ر ساس 4  هرمم راو يس سا اه ع1: 30 4o سا 1

 رديبو اهئام ضيغمو اهقرط ةعارزلل ةايحملا ضرألا ميرح :يدرواملا لاق :عرف

 .اًهَقِفاَرَم نِم هنع ىنغتسي ال امو اَهِعَرَز

 عضوم ُلْعَج سلو ةضراعتم كالمألا ّنأل ءال ميِرَحَأ ٍروُدب ةَقِوْفْحَمْلا ُراَدلاَو
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 ىَلَع ِهِك کلم يف رجا لک فرص «ىرخخأل اعرح ِهِلْغَج ْنِم ىلْوأَب راَدِل ًامرح
 0 E e ناو ا ققاغلا

 ةَفوُفْحَمْلا ُةَراَذ دِخَتي نأ زوجي ُهنأ أ حصألاَو يتاگفالاو و ٍةَداعلا ةفلاخمل «نمَص

 ES را ءًالْبَطْصاَو اماًمَح َنِكاَسَمِب

 هدصقي اع يلي ثيحب يأ َناَرْدُجْلا َمُكْحَأَو طاتحا اذإ ءاراّصق اذكو يأ ِداَدَح

 ٌروهظ هنم ٌبلاغلا ام َّلَعْف نإف .هب ٌرارضإ هعنم فو .هِكْلِم صلاخ يف فرص هنأل

 ٌراصخاو ُرَرّضلا ويف امل روي ل هنأ :يناثلاو ممل حصألاف راحل ناطيح ين للا

 . اقلْطُم هب ُهَداَعْلا رج ْمَل ووم لک نم م هنأ حالصلا نبا

 .رحبلا يف هلاق ق ؛قدلا نم عنمب مل ماَمَحْلا توبث نمي راّصقلا قد ناك ول :َ عرف

 يي ل مع

 نود «ةبلاو عيبلاب هرومعم كلمت زوجي امك مرحلا ِتاَوَم ءايحإ زوجيو

 ىقبي :ليقف ؛اهريغك روج :يناثلاو اهب فوقولا 6-0 قلعت صأا يف َتاَفَرَع

 قح ىقبي انلق اذإو ءالف ًالإو ىقب يقابلا قاض نإ :ليقو .ال :ليقو ؛فوقولا ٌّقح

 عولط ىلإ ًةفرع ٌموي لاوزلا نم تقولا لك يف تبني لهف :ةعفرلا نبا لاق بفوقولا
 لوألا ُهَبْشَألا . ag ءاعرإ ارت عيحاتل یل سيلف رجفل

 اذك - ىنعملا دوجول ُمَلْعأ هلل او َةَقَرَعَك ىنمو ةَفلَدْرُمَو :تلق ريع ٌعْوْسَي ال لب

 دحج ةضورلا a تاو دع روس هر وفلل خ3

 .زاّوجلا مدعب مرحلا يغبنيف تافرع نود ىنمو ةفلدزم قيضل ؛ٌرظن هيفو مح , رظفأب

 ءيفْررَعلا ىلإ كلذ يف عوجرلاو يأ «ضرغْلا بسحب ًءاَيْحإلا فلتخيو لصف
 روس سل نيرو دم راما رداع حصل

EEءازجألاب يأ ِةَعَقْبْلا طيوخت ما 0  
5 

 فقس

 يباب اب قيلغتو يوم مسا نذل ءاهضعب فقس و «ةداعلا | بسحت هريغو

 او

8 

 . فاضأ :قاض لدب (۲) ةححسلا يف (#)
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 .ةجو ًاَضيَأ فقسلا يفو :تلق أذ هيلع فري ال ىكسلاو ظفحلل ُهَبْصن نأل هجو

 .طْرَش اهيل ءاَوْيإلا :يلماحملا لاقو «لاحب ىنكسلا طرتشي ال عُرف

 يفقس بمب يفكي الو هب ٌةداعلا ترج اع يأ طيوختف باو ةبيرَز وأ
 فلاسلا يأ ُففَآلِتخْلا بالا يِفَو هيف ٌةداعلا هنأل فقس آل ءءانب ريغ نم راجحأو
 . اكوَش ناطْيِحْلا ىلع َلَمْعَي نأ :حاّصفإلا بحاص طرشو ؛هليلعتب «نكسملا ق

 .يرهوجلا هلاق ؛ببّشح ْنِم منغلا ةَريِظَح :ةبيررل :ةَدئاَ

 صن ةادعم ينو «هريغ نع ىيحما لصفنبل ءاَلوَح بارلا ُعَمْجَمف َةعْرْرم أ
 ضفخحنملا مطب يأ ءضرألا ٌةَيِوْستَو طيوحت ىلإ جات الو كلوشو رجحو يبصق
 دب الف اهيلإ قاسي ام الإ كلذ ًايمتي م ف ارت نيل اهتنارحو يلعتسلا ح 26

 قانق وأ رثب رفحب وأ «رهن نم يقاس شب يأ هال ءاَم ْبيِتْرَتَو عازل ا
 اعم الت اقان ناف ءهنودب ةوصقلا لصحي الن املا تلا هک لذ

 رهو ؛ةعفنم ٌءافيتسا اهنأل ّمّصألا يف ةَعاَرَرلا ال «حيحصلا ىلع اه ءام بيترت ىلإ
 ىّنح ٌةايحُم ريصت ال َراَّدلا أل ءكلملا لوصحل ؛هنم دبال :يناثلاو ءءايحإلا نع جراح
 .ةعررملاك بارلا سَ اناتسُب أ «ةعارزلا كلذكف يحمل لام نبع اهيف لصحي

 اهب ًالمع ب ُةَداَعْلا ترج ْتِيَح طبوختلاَو «ناتسبلا مكح ٍمْرَكْلا مكحو

 اوس ةعرزملا يف فلس امك ئام َةئيْهَتَو ؛ةداعلا ىلإ هب طوحي اميف عوجرلاو

 مسا نا قرفلاو «مدقت امك ةعارزلا | فالخب يأ أ يبَهذَمْلا ىَلَع ْسْرَعْلا طَرَتْسُيَو

 مل اذإ ربتعي ال :ليقو را لبق ناتسبلا فالخب عْرَرلا َلْبَق ضرألا ىلع عَ رمل

 . كانه عْرَرلا ِرْبْعُ

 . مامإلا ةححص امك ضعبلا سرغ يفكي كك

 «ٌنيرخأتملا ءالضفلا ضعب ُهاكح فالح هيف ؟ ارا ريتي نأ طرشي له :ٌعْرف
 رت ال لأ واقل



 a۲ تاَوَمْلا ءاّيحإ باك

 ررر

 م ام ىلإ َقَبَس ْنَم ] يي هللا لوسر لوقل هب قحا َوُهَو َجَحَمَق ًابشخ َرَرَغ وَ
 ال صاصتخا َةّيقَحَأ ةّيقَحَلا ةذهو 6" ادواد وبأ هاور [ ُهَل رهف ملم هل ُهقِبْسَي سي

 نأل عيب يمي ال هن أا ٌحّصألا نکل ءدجوي ملو ءايحإلا هيس نأل ألا ىلع كأ

 و هر ت
 میک «صاصتخالا وح ةمنعيو صب :يناثلاو ؛عيفشلا حك عا ال كما وع

 ةايخأ وَ هنأ «بهذملا هنأ :يناروفل ىعداو فلقسأ نودىنتكسلاو ءاثبلل ثيبلا 3

 «ىَرتشاَو هيأ مْوَس يف لحد ول ال امك ءاملاظ ناک نإو كلل ىقح ةنأل ُهَكَلَم رخ

 را ل سا نإ لاشاري نع لطي لن كلج ال ر

 اذإ امأف ةعرزم اهايحأ ناك اذإ فالخلا لممو ءالف الإو كلمتلا عنم مامإلا ٌعاطقإ

 «يقرافلا هيلع هَ امك هكلام نْذِإ ريغب هيف فرصتلاو هلق هل زوجي الف ٌءانب هل ناك

 نيول ُبِحاَّص ُاَكَح ام ىلع انباحصأ يرخأتم ْضعب هلاق امك عيب ًاضيأ حصير

 ؛ةرامعلا نع ضرعي ملو ءرذع هل نكي مل اذإ ًاضيأ اذهو ؛ٌيعفارلا هفلاخ ارو :لاق

 ؛يليلا هلق طق الف رسل كرش ناو ءامطق يخل ةكلت بع ًضرعأ إف

 لَه ُهُرْيَغ حْرُفْلا دخ أَو هلم يف ٌرئاطلا َّشَّشَع اذإ ام ةيبش ةلأسملا ف فالحلاو

 َتْلاَط لَو كلذ وخر اهيف ثلا و وأ ءوضرأ يف يلف لحرق ول اذكو کلن

 عيف ىمح عون هيف ّنأل كرتا وأ يخأ :ُهبئان وأ يأ ,ُتاَطْلُسلا هل أ لاق رجلا هدم هُم

 ةَسيِرق َهَدُم لهما ةادبأ رذعل يأ لهنا نإف ءقداعلالإ اًلوط يف ٌعوجرلاو فن

 . ًاضيأ كلذب ًارذع دث ل اذإ ام رحيل يف َقَحْلَو هنع رَرتصلل ًاعفدو وب افر
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 ىَلَع ماي ةئالثب ُرَدَقَت لَو ناطْلُسلا يأرملإ ةَدُمْلا هذه رذق يف ٌمحرملا عرف

 . حصل

 قبس مل ام ىلإ بس ْنَم  :لاقق ؛ةننيابت إب بلا تيت :لاق سْرَسُم نإ ٍرمْأ نع (105)
 )۳١۷١(. ثييدحلا :جارخلا بانك :نئسلا يف دواد وب هاور .[ ُهَل رهف منم هل
 يف رجح نبا لاق امك نسح هدانسإو «(۱۱۹۹۷)ٹیدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو

 «ثسيدحلا اذه ريغ دانسإلا اذهب ملعأ ال :يرغبلا لاق :علاقو ؛77ص ٣ ج :صيخلتلا

 , ةراتخملا يف ءايضلا هححصو



 م“
 ٍتاَوَمْلا ءاحإ بانك

 عاطقإلا ةدئاف روهظل ِرُجَحَتمْلاَك هئاحإب حا َراّص اتام ماما عطفا وو

 اهي ةنذإ هعاطقإ ىنعمو 7[ وِرْيَغَو رئي ار ُمالّسسلاَو ةالّصلا هيلع َمطْمأ دقو
 ريا الإ ْعِضَقُي الو ؛ ءرجحتملا يف قبس امك مكحلاف هريغ هايحأ وأ ةدملا تلاط اذإو

 رجحتي ال يأ رُجحُمْلا اذكو ,ةحلصمل ١ نيع هنأل هّيَلَع رق ًارْذَكَو ,ءاّيحإلا ىَلَع

 َءايحإ هريغل نأ ةضورلا ف ىرقألا داز نإف ديزي ر هترامعب ُمايقلا ٌةنكمي ام الإ

> 

 زج مهن يضر تاو ةف نع يآ يحي 2 نأ ماَمإلل نأ ُرَهْظَأْلاَو يئازلا

 يهو ةريغو يعرلا بلطل باهذلا نع يأ « قا نع في َةَلاَصَو َةَقَدصَو

 نبا هاور [ نيم املا ليح لْيخْلِل -نونلاب - عين لا ىَمَحَ] هيي يبلا نأل نونلا مضب

 زوجي الو  يراحبلا هاور [ َةَْبرلاَو فرّشلا هي مع ىَمَح ] و ° نابح

 هاور (اضْأ ٌرْييرلا ٌعَطْقأ هللا َلوُسَر ّنأ) ؛هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع نب ماشه نع @ (۱۷۳)
 هل كلام ال تاوم لك ءاوس باب :تاولا ءايحإ باك :ىركلا ننسلا یف يقي

 . )15١75( ثيدحلا :ناك نیا

 ؛باَش ٌملُع انآَو هلو هللا لوُسَر ىلإ يبأ يب لسنا :َلاَق شير نب ورْمَع نع @
 لر :َلاَق م سرب و ةا اراد يل طو :يبسأر حسو هکر لاب يل اعد
 ,( ) ثيدحلا :ىربكلا نن نتسلا يف يقهيبلا هاور .[ كدر

 .(َنْيِمِلْنمْلا لحل عقلا ىَمَح خو هللا َلوُسَر ّنأ) ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (174)
 ۷ ج ) ثيدحلا :ىمحلا باب :حيحصلا بيترتب ناسحإلا يف نابح نبا هاور

 ودبي امىلعو «نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف اذكه ءابلاب ؛عيِقَبلاو .5 ٤ص

 ام حيحصلاو .توحلا فسوي لامك طيضو ميدقتب ةعوبطملا ةحسلا ف فيحصت هنأ

 ا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهييل هاورو .هللا همحر نقلملا نبا هتبثأ

 هيف ىعّرت : ؛َنييِلْيمْلا ليحل ل عقلا ىم لي يبنلا نأ ] :ظفلب ۰ .۲۸) ثيدحلا

 37 يف ليم هردقو ءاخسرف نيرشع دعب ىلع ةنيدملا نم بيرق عضوم ره :عيقنلاو
 هاعري الف نيدهاملا ليحو ءيفلا معنل هامح «عمتجي يأ ءاملا هيف عفتتسي ناك «لايمأ

 اغ

 :لاق «[ ِهِلوُسَرَو ل الإ ىَنِحال] :لاق ها | لوُْسَر نأ ؛

 .ةدولاو فشلا ىح باطلا نب رع أر ت کف ر
<< 



 44 ِتاَوَمْلا ءاّيإ باك

 هةر

 هريغل يمحي الف هسفنل يمحي نأ زوجي ال هنأل ال: :يناثلاو «نيملسملاب رضي م اذإ كلذ

 نا ولك هاير روسنا وح نادل رك ىلا ور عراب وک

 هبو هسفنل ىمحلا هرخآ ىلإ معن : ّيِعَرِل هلوقبو ؛ٌداحآلا مامإلاب جرح و ؛هريغل يمحي

 ا ناو ئان مامإلا هلوق يف لخدو دعب حرص

 هلو يبل لا هاه ام امأ .ةربقملاو دجسملاك ةهجلا كلتل هييعَتل ءال :يناثلاو «ةحلصملل

 نم وريغ ّقَح يف وزاوجب :َلاَقَو قئؤرلا بحاص ّعطق هبو صن ُهنأل لاح ضقني الف

 بیرغ اذهو «زوجس ال هنأ :امهحصأ ؛نالوق مهيف لاق ؛ةعيرألا ءاقلخلا الإ ةمئألا

 كلذ عقي مو مالّسلاَو ٍةألّصلا لصف ِهْيَلَع هصئاصخ نم كلذ نأل هِسْفنِل يِمْحَيَاَلَو

 ةفاك سانلل س وشو يآ رولا ةّيلصألا يأ «عراشلا عقم :لصق

 قصي مل اذإ راظتنالاك يأ ءاَمِهوْجَنَو ِةَلَماَعُمَو ِةَحاَرتْسال هب ٌسولُجْلا ُروُجَيَو
 رم راصعألا قحالت ىلع هيلع سانلا قافتال ,مامإلا ْنْذِإ طّرتسشُي لَو ةُراَمْلا ىلع

 ُهَلَو قيرطلاب عراّشلا نع رّبعو حملا يف ةلأسملا فنصملا ركذ دقو «ريكن ريغ

 ءا ناك نإف «ةراملاب رضي ال كلذ نأل ءيسرثك هعم لقني ام يأ ءاَهِرْيَغَو حّصفألا

 ءٍةفصك هنِم عضوم يف اَعرانتو يأ «ناعثإ «عراشلا ىلإ يأ يل قبس ولو رجي م
Ê2 5 ق اا لق  

 . لاملا تيب لامك هيأرب ُماَمإلا ُمّدَقُي :ليقو «ةيرملا مدعل ,عرقأ

 أل ىتوبث ُرَهْظَي يذلاو ؛ناهجو ةمذلا لهأل قافترالا اذه توبث يف :ٌعّرف

EE 

 ثيدحلا :ةوءلوسرلو هلل الإىمح ال باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 فيرلا دالب نيب يلا ىرقلا :ليقو ؛ندملا نم بزقت يلا ىرقلا :فّرَشلاو .(5570)

 ةا ف شلات منا لاق فارما ىلغ قمرا اهنأل كلذ" لبق 'ةّيرعلا روحو

 نيجي رعو حو هاميت ككدلار

 . ملعأ هللاو «ىنعملا متي اهبو طقف )١( يف ةدايزلا هذه (#)



 تولا ءايحإ ْباَنِك 40°

 عّشلاو سولجلاب ٌقِقَتْرَي ْنَّمِم دخان نَوَ نم ريغ الو ماَمإلل | سئل عرف

 .ًاعطَق اضع عراشلا يف ورح

 يأ ُهَقَراَف مف َهِرْحَنَو ةطايحك ةعانصلا اذكو يأ َلماَعُمْلل هيف َسْلَج وَر

 ا ذأ ةقرجلِ كرات قرا نإ ءوسولح عضوم ةقراف

 عقب تحب قرف ل 7 نأ ل الإ لبي مل وغ ُهَقراَف نو ع وضارعإل

 لماع : فرعي نأ نيعتل ا عضولا نم ضرغلا نأل ُةَرْيَغ ني وا

 ناف اههبشو ةحارتسال سلج اذإ اع ةلماعملاب ٌزرتحاو «وريغب وأ رذعب قراف ءا

 ِدَجْسَمْلا َنِم فلأَنَمَو امزح ِِيقراَفُمب ُهَفَح مطقنيف لاو ا ام نشب لح

 عاش يف سياجلاك «سيردتلا اذكو معلا وأ تآرغلا يأ عرفو هيف ييف ًاعيضؤت

 يف يدرواملا لقنو «ُسانلا فلل عضوملا كلذ هتمزالم يف ًاضرَغ هل أل َِلَماَعُمِل

 هلوقل ُهَفَح َّلَّظَي َماَق ىم هنأ ءاهقفلا روهمج نع ىكحو ؛كلام نع اذه هماكحأ

 يف هب َّقَحَأ ْرِصَي ْمَل ٍةالّصِل هيف َسْلَج ْوَلَو "4او هي فاعلا ارس: ىلاعت

 يأ َدوُعَيِل ٍةَجاَحِل ُهَقَراف ولف رن قرَملا يفو قاوسألا دعاقم فالخب يأ ءاَهرْيَغ
 يف الملا كلَ يف ُهُصاَصِتْخا ٍلْطَيَي ْمَل ءاهوحنو ٍةجاح ءاضقل ُهقراف اذإ امك

 لإ َّعَحَر م يسلم يم نِ مكد ما اذ 1: لوفل هَراَِإ كري ْمَل ذإَو ّحّصألا

 ةفاضإلاب امك ةقر افلا لوصحل مح لطي : يناثلاو "لسم هاور [ هب قحا َوُهَف

 ٍةَسَرْدَم ىلإ ةيقف ف وأ ٍلبَسُم طابِر عضم ىلإ ٌلجَر َقَبَس ولو تاولصلا رئاس ىلإ

 هوُحَنَو ٍةَجاَح ءارشل هجوُرخب ُهَقَح ْلَطْبَي ملو عرب مل ةاقناخ ىلإ ّيِفوْص و

 هذختا ول ؛معن «قباّسلا ثيدحلا مومعل ! ال مأ هعاتم وأ هيف ادحأ فل ءاوس يأ

 ) )015جحلا / ۲١.

 يبأ نع (۲۱۷۹/۳۱) ثيدحلا :ماق اذإ باب :مالسلا باتك :حيحصلا يق ملسم هاور (۱۷۷)

(AT)دمحأ مامإلا دنعو )۳۷١۷(. ثيدحلا :بدألا باتك:نئسلا يف هحام نباو  

 .۳۷و 4۸۳ ۳۸۹ر ۲۸۳و ۲۹۳ص ۲ ج :دنسملا نم ةديدع عضاوم ي



 7 ٍَتاَرَمْلا ءاَيِْإ باتك

 اهيلايلب مايأ ةئالث َنيرفاسملا ٍةَدَم نم ّرثكأ هيف َميقي نأ ٌروجي الو «ةنم جعزأ انك

 ءارِشِل رَّرَحُملا يف هلوق لدب وه (ووْحَتَو ةجاَح ءاَرِشِلِ) هلوقو «بلطملا يف هلاق امك

 .مَعَأ باتكلا ةرابعف ُهَهَبْشَأ اَمَو ماَعَط

 نايبصلا نم ُبَلْعَألا :لاقف ؛دجسملا يف نايبّمصلا ميلعت نع لافقلا لمس :ٌةَدِئاَف
 NVA يربي ع ع ل ست ا

 لاس

 تيربو طفيك ِلَمَع يأ جلع الب جرح اَم َرْهَو ؛رهاَقلا ُنِدْعَمْلا لصف
 ٍضعب يق ُماملا ٍهيقلُي ءيش وهو رْصَلاو ٌدملاب يأ َاَيْموُمَو ءْتْفّزلا وه يأ «راقو

 ِنَميلاب وكت ةراجح اَهنإ :اضيأ لاقيو ِراَْلا َلِْم ُرْيِصَيَو ُدَمْجَبَف ٍلِحاّسلا ىلع البلا
 ماَربَو «ىتوملا ماع نِي ذوحأملا ال ضرألا ءازجأ يف حوت يلا ُدارملاو ءَءاَدْوَس

 :ىّلوأ اټکل يټايس اَمكاهُعاَطقإ عما اإ هن ءاّيحإلاب ُْكّلْمُي ًالىُحَر ٍراَجْحَأَو

 ِءايملاك سانلا نيب ٌةكررشم يه لب ؛عاطقإ لَو ٍرْجَحَتب صاصِيخا هيف تبي الو

 ٌقباّسلا َمّدُق هني ٌجرختسملا يأ هليل قاض ناق '"*ٍّطَحْلاَو اِلكْلاَو ةيراا

 راض ْنَمَو ؛َراَريض الو رص ال ] :َلاَف كي ئبنلا نأ ؛ه ّيِرْدَحْلا ديس يبأ ثيدحل (17)

 :عويبلا باك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ يلع هللا قاس ؛قاَش ْنَمَو هللا ُهَراَض

 هقفاوو .ملسم طرشىلع دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «(717/774 ه)ثيدحلا

 (585) ثيدحلا :عويبلا باتك :نئسلا يف نطقرادلاو .ملسم طرش ىلع :لاق يهذلا

 .نسح هدانسإو ۷۷ص ۳ ج :هنم

 يذلا حلما ُهتْمْطْفَتساَف كي هللا َلوُسَر ْتِبَنأ لاَ «يبرأَملا لاّمَح نب ضيا ثيدحلا (1079)

 هاور .[ذإ الف ] :َلاَق ادعا ءاَمْلاَك هن اهلا لوس اي حر لام .هُيِمَطَْأَت ؛براتب
 01( ثيدحلا :عاطقإلا باب ةتاوملا ءايحإ باتك :ىربكلا ننسلا 5 يئاسنلا

 يف باب :جارخلا باتك:نئسلا يف دواد وبأ هاور ؛ظافلأب ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور

 ثيدحلا :ماكحألا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو ,(705) ثيدحلا :نيضرألا عاطقإ

 عاطقإ باب :نوهرلا باتك :ننسلا يف هجام نباو .بيرغ ثيدح :لاقو «(۱۳۸۰)

 لاّمَح نب ضيا هيي هللا ُلوُسَر لاقتساف :هيفو (۲ 473) ثيدحلا :نويعلاو راهنألا

 لوُسَر لاق .ٌةَئدَص ين لمح نأ ىلع هن كَ د :َلاََف حا يف ويعيطق ين
>> 



qo ٍِتاَوَمْلا ءايَحِإ باك 

 ُهلاق هلاثمأل ُةَداَعلا ويضتقت ام ذحأيف يفْررُعلا ىلإ هيف ٌعوُخرلاَو يأ هِتَجاَح رذقب

 هيلع ةتماقإف نداعملا ىلإ ةجاحلا ٍةَدشل ُهُجاَعْإ حلاق ةَدايز بَلَط نإ اإلا

 E NE قبسلا قحب دايو ٌجعزي ال :يناثلاو ءلحألا ني عنا ٍطْنوْحَتلاَك

 عرفقأ اعم اًءاَج ولف 2300[ هل وهف ميسم هل ُهَقبْسَي مل ام ىلإ قبس ْنَم ] فلاتَسلا

 تيب لاّمك جَو هاري ْنَم مدقيو ماَمإلا هتي :يناثلاو تيرم مدعل ؛حصألا يف

 ْنِطاَبْلا ُنِدْعَمْلاَو ءرّهثألا ىلع ةراجتللو ةجاحلل لحألا يف راج فالخلاو ءلالا

 رقحلاب ُكَّلْبُي ال ساحو ؛ٍديِدَحَو ؛ةَصِفَو ؛بهَذك جلوب الإ ُجُرْخَي ل ام وهو
 الإ كب ال تالا وأ هالا يف عا دبع تار يف يأ ِلَمَعْلاَو

 هدوصقم ليصحت يف جاتحي ال كلم اذإ تاوملا ثألو «بيرخت ندعم رفحو ؛ةرامعلاب

 ىلإ ٌلصوتي ال هنأل ؛رارقلا ىلا كلب :يناثلاو «نرلعملا يفالخب لوألا ٍلَمَعْلا لي ىلإ
 ب كلمت ديمي: 13[ مآ ارقا يارا نمد ردك ناكذ د ر يسن أل غ
 هيف َرَهْظُف اتاّوَم اًيحَأ ْنَمَو ءيجيندنبلا هلاق ًاعْطَق ُكِلْمَي الف فرص لانيل رفحا َدّصَق
 فالخب اَهِئاَرْجَأ نم وهو ءاهئارجأب ضرألا كلم ءايحإلاب هنأل ُهَكَلَم ٌنِطاَب ُنِلْعَم
 اراد هيلع ختا َّمِلَع نإف ءاندعم اهب نأ ملعي مل اذإ اَذَمَو هاَهيف ٌعّدوم هنأل زارا

 ةعقبلا امأو «كلملاب عطقلا يف :يناثلاو «قباسلا فالخلا ىلع هنأ :امهدحأ ؛ناقيرطف

 َةَعَرْرَم الو اراد ذختي ال نِلعملا ّنأل ؛ُكَلْمتال اهنأ بهذملا ٌرهاظ :ٌمامإلا لاقف ةايحا

 هنإف ةكلمب ال َرِهاَظلا ذأ هدارم سيل (ٌنِطاَب) هلوقو ءاهكلمي :ليقو «دساف ٌدصقلاف

 اكلم ُهكلمي هنأو «يدرواملا هب حرص امك ةايحلا ضرألا ىف َرَهَظ اذإ ًاعطق ًاضيأ هكلمي

 . اًهَطِبتتسما نيعك َراَصَق ءايحإلاب الإ رهي مل نعمل ا ّنأل اعطق دوم

 ءراطمألا لويسو يأ .لاَبجْلا يف نوُيْمْلاَو ِةَيدْوَألا َنِم َدَحاَبُمْلا ُاَيِمْلاَو :ٌلْصف
a0 يع“ و رق  Eو لرب وو يا فأما ق  

 ةلكلاو ءاملا :نسعنمي ال ثالث ] :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءاهيف سانلا يوتسي

 , [ هدأ هرو نم دلا ءاملا لشي رهو .ةفدص كنم ره ] :كك هللا

 . (۱۷۲) مكرلا رظني (۱۸۰)



 8۸ تاّوَملا ءايحإ بانك

 مْوَق َداَرَأ نإف ی حص دانساپ هريره أ ثيدح نم هججام نبا هاور ۲ راتاو

 روُرُهَم ليس يِف ىَضَق ] لي هنأل ىلغألافىلغألا يقم قاف اهنِم ْمِهيِضاَرَأ َيَقَس

 هححصو مكاحلا هاور [ ِنْيَبْعك ٌرْدق َسِبْحَيَو لفسألا ىلإ ُلِسْرَي ىلغألا نأ بنذُمو

 «ةنيدملاب داو ءارلا ىلع يازلا ميدقتب اذه :روُرُهَمو (©*7نيخيشلا طرش ىلع
 ر

 ِنْيَيغَكْلا َعْلبَي ىتح َءاَمْل ٍدِجاَو لك سَو ءاضيأ اهب عضرم مسا :بنذمو
 يفي ًاريثك ناك نأب قضي مل اذإ اًمع (قاّض) ًالوأ هلوقب زرثحاو «روكذملا ثيدحلل

 ٌعاَمِترا ضرألا يف ناك نِإَف انش سا اف a نك رق كلاب

 ىلع ةضفخنملا يف ٌءاملا دال اعم ايس ول امهنأل «يقَسِب فرط لَك دف ضاَفِخناَو

 2 ب ل نيكل غلبي ىتح ضفخنملا يقسي نأ ٌةَقيرطو «قحتسملا ردقلا

 امك ءحِِحّملا ىلع َكِلُم ءانإ يف «حابملا نعي ءءاَمْلا اَذَه ْنِم ذأ اَمَو يترا

 ْنِم هب ىَلوأ هرم نوک لب ؛لاَحب ُاَمْلا ُكَلْمُي ال :يناثلاو با وأ َشْحِإ ول

 لخادلا نع ءانإلاب ززتحاو «ءانإلاك اًمِهرحتو ٍدوُدْمسَمْلا ضوح او ٍةدازملا مكحو هوري

 يأ «قافتزإلل ِتاَوَمب رئب ُرِفاَحَو ٌحّصألا يف هلودب كلي ال نإ ليس هلم ي
 وهف داع نإف رّهنلاك تراص لترا اذإف يأ «َلِجَتْريَتَح اهِئاَمِب ىلا ءيقسلاك

 ُهاَمَن ُهَنأل ٌّمّصألا يف اَهَءاَم ُكِلْمَي ؛كلم يف وأ كلمت ةَروُفْحَمْلاَو هريخك

 ٌءاَوَسَو ءاهنم ُهَدَعَر نعني ال ثالث مومعل كلن ال :يناثلاو ءِنيللاَر ٍةرمفلاك هك
 ىَلَع ِةَيِشاَمِل بجي هعْرَرِل ٍهِيَجاَح نع لصف ءاَم لذ ُُمَرْلَي ال ؛ال مأ ؛ُةَكَلَم
 «ءانإ يف ِرَرْخْلا ءاَمْلا لب ىَلَع سَ هلباقم جوو مورا ةمرحل ,حبِحّسصلا

 ثيدحلا :ثالث يف ءاكرش نيملسلا باب :نوهرلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور )۱۸١(

 . حيحص هدانسإ :ريبحلا صيخلت يف رجح نبا لاق )۲٤۷۲۳(.

 ثيدح :لاقو :(577/5757) ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور (187)

 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع :يبهذلا لاقو .هاجرخي مل و نيعيشلا طرش ىلع حيحص

 تدحُو .(ضّرع الب أرق دحزب ٌكولمَم ءم :لاقيف ؛اذهب رغلي :(7) ةخسن شماه يف (#)
 ٠ ولأ ىلع هلم طَحب



 تاما ءايحإ باك 1۹

 ميلا e بحي ةَياَمْلا كاله فاَحَي نأ الإ «َنيققحاىلإ ُهّيَسَنَو مامإلا ٌةَراتخاو

 نيك ناو إم ءاقب كال ام دجال ْنَأ فآلجلا ل جزر مرحلا

 «فيعض هجو امهيفو ی لا ريو اقم قالا نركي نأو :ىعري الك كانه

 الو عْرَرب رض هام ىلإ ةيش املا (*0لدُّصُم يف هيلع نوک اخي ىفرواملا طّوشاو
 ْمككْمَأ نإ :اهبابرأل ليقو «ناكلا نم اهنيكمت قح طقس اهب ٌرضتسا نف ؛رَجَش جش

 یت هيلعو هيلع قاب هذ موزلف ِهِرَجَشَو ِهِعْرَر ىلع ُّنَمْأَي ثيح اهيلإ ءاملا 50

 بوحو E نإو مكتيشام ىلإ هقوسو هئام نم لضفلا او

 ا SS : تلق «لدبلا
 رع رم

 دراو َوُهَو ِةَيِشاَمْلا َّنِم ىَلوُأ مُهنأل اشيا ةا ءرلل لذبل | بوحو حصألا عرف

2 

 بقل اهيف رهنلا ضرع يف ٍةَبَشَح بلصنب اهؤاَم ُمَسْقُ ةكرتشُملا ٌةانَقْلاَو
 EES ,صّصجلا ٍرْدَقّلَعٌةَتواَفتُم وأ ٌةَيواَسَتُم

 بق دعا سلا بجا ةا الإ ءقوقحلا توات ع ةيواستم بلا وكت نأ

 ةنءارق ٌروجتو ِهِفَلْوُم طب وه امك ةدلشلا ءاملاب وه (ْبَقُن) هلوقو نيب رحآلاو
 انوي مهنم لك يقسيل يأ اياهم َةَمْسِقْلا «ءاكر شلل يأ ُمُهَلَو ءًاضيأ نونلاب
 E 0 را
 ٌلوُهْحَم نال بولحلا ن

 ءاَنبهُذَم را ا ورمل دنع رهنلل مرح آل :بابلا وپ مهحن عرف
o 

 ل هنإ :ل م ليلا افا لع يتلا ا لا ءاَهَمفلا ضب ناک

O 

 . لوحد )١(: ةحستلا يف (#)

 م اعاَرِذ نومبر رثبلا مرح ] :لَي و | لوسَر لاق :لاق ؛كلض ةريره يبأ نع © (۱۸۲)
 ءا لضف عنْ الو براش لر ليبتسلا نياوءمدغلاَو لبإلا ناطْعَأل اهلك اَهِبناَوَح



 تقوا لاقي الو ءاذك تعفو لاقي «ِدج اًوىنعم ٌليبْسَتلاَو ؛سيِبْحَتلاَ ؛ُفَْوْأ

 e :عرشلا يف َوُهَو قعر ا أ يف الإ

 .ىلاعت للا ىلإ ابرق هل ىلإ فام فرص نع يف فرصا ني عو نع

 CS E E 5 ف[ يالا يف لصألاَو

 يورو سنو رَمُع نب ادعو TT يلَعو ُناَمْثْعَو ُرَمُع فقوو

 اا دارك ةابع تاك رکا ی ی وک وبني

 OSO a ماع

 قحأ ءاملا بحاص :لاق نم باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف يراحبلا دنعو @

 [ كلا عميل ءاَمْلا لطف عنب ال 1:4 لاق ۲۳٣(: 4و )۲۳٣۳ ثيدحلا :ءاملاب

 . [ لكلا لصف وب وغنت ] و
(A5)ْنِم الإ ُهّلَمَع عطنا مآ نبا تام اذ ] لاَ لا لوس نأ اڪ ةريره يبأ نع  

 ملسم هاور .[ هَل وُعْدَي حِلاص دلو وَ وب عفتني مع وا ؛ةيراَج ٍةَقَدّص نِ الإ :ثآلث
 .(4١/1571)ثيدحلا :باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب :ةيصولا باتك :حيحصلا يف

 .(5880) ثيدحلا :ةقدصلا يف ءاج ام باب :اياصولا باتك :نئسلا ف دواد وبأو

 ثيدح :لاقو )١70757(: ثيدحلا :فقولا يف :ماكحألا باتك :عماجلا ف يذمرتلاو

 اَي :َلاَمف ريب ًاضْرأ باصأ فض مَع نأ :لاق ؛امهنع هللا يضر َرَمُع نبا نع © (185)

 اَمَق ءاهْنِم يدع سنا وه طق الام تتم ام ول او ًاضْأ تبتسم ير لا وسر
 :لاق [ اًهّلصُأ تْسَبَحَو اهب تقدم تعش نإ ]

>> 

 ل



 فقرا بات 41
 ساه وقر مم 0 م ر ت ر رور TT ر٣ مک

 نب ريبزلاو ءارهزلا ةمطافو ركب يبأو ب هللا لوسر نع ة ٍةَقَدّصلا ٍظفلب ْنِكلَو اضيأ
 ٠ و مس و وم هويه م ع سلا ورو one“ هست تا

 نب ورمعو معطم نب ريبجو ةَمَرحَم نب ٌرَوْسِمْلاَو مقرألاو ٍماَرِح نب ٍمِيِكَحَو ماوعلا
 علل بنل باَحْصَأ ني الخَر َنْياَمَث نم رک ا ييغلبو :ييِفاشلا لاق .("”ٍص اعلا

 ؛ءارقفلا ىلع اهب دص «ٹّروت الو بهو لو عاب ال ةَقدص ف رع اَهَلَعَحَ

 نأ اهو ْنَمىَلَع حان الو ءيفيَصلاَو باقرلا يفر هللا ليس يفر ءىترقلا يِذِلَو

 :حيحصلا يف يراخبيلا هاور .(هّْيِف لوم ريغ اقْيِدَص ُةَميطيو فوُرْعَمْلاب لكأي

 فقولا باب :اياصولا باتكو «(۲۷۳۷)ثيدحلا :فقولا ف باب :طورشلا باتك

 :ةيصولا باتك :حيحصلا ف ملسمو .(۲۷۷۳) ثيدحلا :فيضلاو ريقفلاو ئغلل

 )١1579/1١85(. ثيدحلا :فقولا باب
 ما سم

 يقهيبلا هاور .مُالْثَب اب اَمُهَّل اضْرَأ فو !ه اَِلَعَو َرَمُع نأ):َلاَف رفعج يبأ نع @
 )١١١١۹(. رثألا :ىربكلا ننسلا يت

 باطَعْلا نب ُرَمُع هَل ل عطف اط يي ن يع 2
 ههط رع ِةَعْيِطَم ىلإ هك بلاط يب أ نإ يلع یرتش مث مي اَمُهْنَع هللا يضر

 روز يش ذنب تع خفت نرش حق ا ات رخت ہا

 ءاََقفْلا ىع اهب قدصت م ثراَوْلا رش :لاَق .كِلَذب رسو يلع يټأف اَلا ن

 مويا بّرَحْلاو ملا يقو د ديبلاَو برقا ليسا ي ناو هللا ليس يِفَو ِنيِكاَسَملاَو

 و قو لاس

 ْنَع رانا : فرصيو رانلا ٍنَع يِهْحَو اهب هللا َفرْصَيِل هوجو دوستو هوو ضب
 )١١١١۸(. رثألا :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور .(يِهْحَر

 ولو ىلع ةَ ادب هيض ركب وبأ قدور :لاَث ؛يِدْيَمْحْلا رتل نإ ل ادْبَع نع (13)

 ىو ىلع ةيئلابَ ةا دنع هرب كط باطلا ن : ُرَمُع قدصتو .مويْلا ىلإ ( یھت

 َقّدّصَنَو مويا ىلإ ّيِهف يني هيضْرأب هڪ بلاط يبأ بأ نب يلع قّدَصتو ميلا ىلإ يهف
 دلو ىلع ة ةَنْيِدَملا لارو ر ٌرْصِوب وراد يارا ي ةکمب هراَدب دوار ب ديل

 ىّلَع رعب هراذبو يملا راب هيض صاقر يبأ نب ُدْعَس َقّدّصَتَو موا ىلإ َكِلَذ
 نب ورشو ويلا ىلإ يهف 1 مري هلط نافع ن نامو ريل ىلإ كيف بلو

 نب ميِكَحَو ءٍمْرَيلا ىلإ كيت ولو ىلع كب رادو رفئاطلا ن ٍطْمَرْلاب هذ صال
 ينط ال ار :لاق ويلا ىلإ كلف يدو ىلع ةو ةكَمب وراذب هاف مازج

 قَد ْنَم ٍتاَفَدَص ْنِم ترک ذ اَمْيِفَو :َلاَق .تركَذ اّ لأ هن ئر یک هركَذ

>> 



 41۲ قولا باتك

 ٌتاَقَدّصلا فاقوألا يِمَسُي يعفاشلاو يتاَمرحُم ٍتاَقَدَصِب اوقدصت راصنألا َنِب
 كيو

 ناكل ” وع 07 2 3 1 ا 4 هد

 فرصت هال نودحملار يلا فَ حصي الف يأ < هترابع ةحص فقاولا طش

o.2 ر توم  
 كَ يم ذحتا ولو يبتاكلاو رذيلا نم حصي الف يأ «عربتلا ةَيِلْهََو ءلاّملا يف

 .رخآ الامتحا هيف ىدبأو هيواتف يف يوغبلا هلاق َراَج ادجسم

 .فنصملا ىتفأ هبو ثورثكألا ُهَلاَق امك لآملا تيب ني فَي نأ مامإلل :ٌّعْرَ

 يف ةَمعفس نال ٌموُعْطَم أل هب عافتنالا ماو .يفوقوملا طرشو يأ يفوقْوَمْلاَو
 ىقيي هنإف ؛مئاقلا اّمأ .دوصحملا نامل يف اذهو هداسف ةعرسل ُناَحْيَرَو يكالهتسا

 نأ يغبني روفاكلاو لدنصلاك ٍبْيَطلا نم ىقبي ام اذكو فَ ِهِفَقَو ةحرص يفف هدم

 يفقو ىلع قافتإلل ,لوَقنَم ؛عامجإلاب راق ْفقَو ٌحِصعَبَو شلل هفقو حصي

 هفط رمع نأل ءعاَشُمَو بِكَ ريَ نم رصع لك يف يلالزلاو ليدانقلاو ءرُصحلا
AA) ا arn o هم يل e 

 ىلإ يرسي الو . هللا همحر يعفاشلا ةاور [ اعاشم ربيخ نم مهس ةئام فقو]

 ركب وب ُدَمَْي ال هنأ الزام ءاَركَو اهو كلب يف هُم لهل حح ةكمب وراَدب

 هيف ساشا ء ءيش ىلإ دا مازج نب مْيکحَو صاع نب وُرْمْعَر نامو ٌريَيلاَو رَمْعَو

 نعسلا يف يقهيبلا هاور .(ْمُهَعَم هْيِكِلاَم َنْوُد ْمِهوَالْوأىَّلَع هب َنوقَدَصَميف ٌءاَوَس عرش
 .م 175 رثألا :ىربكلا

 يف فالخلاو تامرحملا تاقدصلا يف فالخلا :سابحألا :هنليض يعفاشلل مألا :رظني 0۸۷)
 .۸٥و هاو ١١ص ٤ ج :تافوقوملا تاقدصلا يهو سبحلا

 مسا همزل امم جرخت نأ كل سيلو «سبحلا مسا اهمزلي تاقدصلا :هاط يعفاشلا لاق © (۱۸۸)

 نايفس انربخأ :تلقو .تلق ام ىلع لدي يي هللا لوسر نع ربخب الإ اعيش سبحلا
 نُ رَ نأ)؛رمع نيب هللادبع نع عقان نع يرمعلا صفح نب رمع نب هلل ادبع نع
 َلوُسَر اي) :لاقف # هللا لوس ىنأف ءاهارتشا ريح ْنِم مهس لام َكّلَم باطلا

 لَو رع ف اى هب بأ نأ ذأ ذو طف هلم بیع مل ام تتم ين ل

 .57ص 4 ج :يعفاشلل مألا باتك :[ةَرَمتلا لسو هلْصألا سبح :لاقف
 تاقدصلاو اياطعلا باتك :يدرواسملل يتزملا رصتنخم حرش ريبكلا يواحلا :رطني ®

>> 



 فُقَوْلا باك 1۳

 .قتعلاك ةا يف بولو ٍدْبَع ال «قتعلا صاوخ نم اهنأل ؛يقابلا

 .حصألا ىلع بفوقوملا ةيؤر طرشي ال :ّعْرَف

 .اًهاَيإ َُفََو حصي ال اًهِتبكَر نود ٍةعفنملا كلام :ٌعْرَف

 ُهنألف ةدلوتسملا يف امأ ّمّصألا يف ِهَْدْبَع دَحآَو مّلَعُم بلَكو ِةَدَلْوَتْسُم اَذَكَو

 بلكلا يف امأو هاهِتَراَحِإ ىلع ُسايقلا هلباقم ةجوو ةَقِيتَع اهنأكف قتعلا ةمرح اهّلح

 نأ وأ ههيَبِم وأ هتراحإ زاوج ىلع ُسايقلا هلباقم ةجوو «ةكولمم ٌريغ ُهَتبقر نألف معما

 ساقلا هلباقم ةجوو ملا ىَلَع سايقلابف ِْيَدْبَع دحأ يف اّمأو كلا لقني ال فقولا
 ال ةنإف وف َةَمَفنَم ال ا جرح هب عفتني ام ُدارم ّلَعَل لعمر لوقو «قتعلا ىلع

 يئانتقاك هيف فالح ایرج يبي مِيِلْعتلِل لباقلا ُبلكلا ْمَعَن ءاعطَق ُهَفقَو حصي

 .اهّراغصو اهّرابك ٍديصلا بالك سنج نم وهو ملعب ام هنأى لع (مَلَعُم) هلوق لمحيف

 كولم هنأل ةُراَوَج حلاق مهل ٍةَرَجأَْسُم ضْرَأ يف ًاسْرَغْوُأ ًءاِب فق ؤو

 وعلق نم ليبسب ضرألا كلام ّنأل ءال :ينافلاو ِهِنْيَع ءاقب عم هب ٌغافتنالا نكي

 ةفقو مث ىتبف ءانبلل ًاضرأ َراَعَْسا اذإ اميف راج ُفالخلاو هب عمتي ال ام فقو ُةنأكف

 .لافقلا ىواتف يف تيار امك
2 2 5 
 يريد رع م اها

 ًءاقبإ ديري نم كلذ ٌلعفي دقو ؛ةّحّصلا ٌحّصلاِ ؛اَهَمََو م ةَضْرَأ رح :ٌعرف

 .فقولا دعب هدم ٍهسفنل فقولا

 .يرزحلا هلاق ٍهفتعك بوُصغملا ٌفقو روج :ٌعْرَ
 كيلمت فقرلا ّنأل «هكيلمت ُناَكْمِإ طرشا ِعْمَج وأ جاو نيم ىلع فقَو نإ 00

 2 .هب لقت مل نإ ٍةعفنملا كمنو ءويلع فوقوملل كلملا لاقتناب انلق نإ «ةعفنملاو نيعلا

 فقو باب :ضقولا باتك :يقهيبلل ىربكلا نئسلاو .١51ص ۷ ج :سبحلاو

 .(١؟١؟الو )١5١55 ثيدحملا :عاشملا



 154 ولا باك

 ءادوجوم نوكي نأ هيلع بفوقوملا ف دب الو دعب ٌةركذ امك ُهاَرَفُفلا نيعلاب جرو

 حيي الف ءاهيف نينثالا لوحدل ُنسحأ يهو ٍعْمَح َلَدَي ٍةَعاَمَجَو :ِرّرَحُمْلا ةرابعو
 لَو «لاحلا يف طيلست ُفقولاو «لبقتسملاب قلعتت اهنأل ةَيصولا فالخب يأ ءنيِجَىَلَع
 َوُهَق ِهْيَلَع فْقَوْلا َقْلْطَأ ولف .ميبلاك حصي الف رجم كيلمت ُهنأل هيسفنل ِدْبَعْلا ىلع
 هَل بهو وأ هل ىصوأ ول امك لوبقلاب مت اذإ يأ ديس ىلع فق

 هلي هللا لوسر ربق ةمدخو ةبعكلا ةنادسل بفوقوملا قيقرلا ىلع ُفقولا :ٌعْرَ
 .حصألا ىلع ٌحيحص

 َوُه :لِيقَو لاب كلملل ًالهأ تسيل اهنأل ءاغل ةَميِهَب ىَلَع فْقَوْلا َقّلْطَأ ْوَلَو
 زوجت امك نيعم يأ ءيَمْىلَع حصير ,دبعلا ىلع فقو ول امك ءاهكلاَم ىلع فقَو 3 . 3 ۴ 97 2 2 2 7

 2 9 رر و

 ىلع فقوي الف ةيراحج ةقدص ْفقّولاو «نالوتقم امهنأل ءيِبْرَحَو دتْرُم ال «هل ةيصولا

 يِسْفنِل كلب ناسنإلا كيلمت رذعتل ءهيسفنو ءىَقْبَي ال ام فقوي ال امك ءىَقْبَي ال نم

 سايقلا يبرحلاو ٌدترملا يف زاوجلا ٌةجوو «ةروكذلا ثالثلا لئاسملا يف يأ ؛ٌحَصألا يف

 ءافقَو ِهَتاَقحتسا ريغ اكلم ءيشلا قاقحتسا نأ ؛هيسفن ىلع فقولا فو .يَمدلا ىلع

 وسفن ىلع فق نإ :ليقو «كلملل ٍليزملا فرصت نم هسفن ٌمدمو ُهُسْبَح ُدّصَقُي دقو

 هفيطل يف َناَرْيَح نبا ٌةاكح َراَج يريغو ان هيف يَلَصأ :لاق نإو ٌلِطاَبْف ينريغ هيف

 ىلع ًةَرجشلا وأ ضرألا هذه تفقو :لاق اذإ ام ةلأسملا ٌيدرواملا َرّرصو «ُةتلقن هنمو

 ٌعطقو ريق وأ ناك اغ ةرجشلا ٍةرف وأ ضرألا لغم نم لكي نأ طرشو ءءاّرقفلا

 تفقو :لاق اذإ اميف نيلوقىكحو «َتكَسَو ىسفتىَلَع تفقو :َلاَق اذإ اميف نالطبلاب

 دالوأ ىلع ّفقي نأ سفن ىلع ِهفقو يف بهما ىلع ةليحلاو ءارقفلا مث يسفن ىلع
 و ٭ رز ,E 5 e ا و < وتم و سل" دل 4 9 ٠ ا

 لصْخيو «حصيف هيف يفقّولا ٌرْصَح يضتقت افاصوأ رك ذو اذك مهِيفص ْنِم ْنْيِذلا هيب
 ول هنأ :لافقلا ىواتف يفو هب هل مكحيف كلذ ىّري مكاَح ىلإ ُهَمفْرُي وأ هدوصقم

 نأ لَو فقول هب لطي الو َراَج هَل حاحا ام اتم لکي نأ طَّرَسَر اضرَأ فقر



 فقول بات ۹٩۵

 طارشلا اَذَه رم و ويل حاحا اإ هلك هلا نأ طَرَش اَذإ ام فاليخب ُهْنِم لكي

 اذه ّركنأ ادحأ تيأر امو ءّراضقلاو يني موج ْنَع يور اذک ةفان لولا ىنْع

 يف ا طاق سياكل ةزامیگ ةيصم هم ةَ ٍةَهج ىَلَع َفَقَو نإو ْمُهَنِم عامجإلاك وهف

 راما لوزنل ةدعملا نأ بلل سيل ةسينك ين اذهو «يصاعملا ىلع ةئاعإلا نم

 يف مُهنع ُهلقن امك ِةّمذلا ٌلْهَأ اهْلِزْنِي ةسينك ك ياني ير أذأ زوج نأ ىلع زوهمشلاف

 يواتف يلو ؛فالخلا هيف ينآيف كلذک فلا ل نركب أ هبشيف :لاق ءيبلطملا

 عفر نإف ٌلطاب ّفقولا نإ ةسينكلا ةرامع ىلع ةعيض َفقو اذإ يدها نأ :لاغقلا
 ول امك ايف كلذ ناك هل ثراو الو تام ْدَق ُفقاولا ناك ْوُأ هعيب نم ُةانكُم انيلإ
 ال اهنأل سئانكلا عيب مامإلل ٌروجي ةّلعلا | هذه ىلعو :لاق هل ثراو الو يمد تام
 لِ اًْيَلَع اكو ناك ام اّن :اهنم رخآ عضوم يف لاقو ف ذکی اکلا اھ فرغ

 اهب ٌرَمْظَي ةهح ىلع يأ َِبرَق ةَهج وأ أ هسا هل ضرع الو هَ اف نب
 ِسراَدَمْلاَ ٍاجاَسَمْلاَو ِءاَمَلُعْلاَو ءاَرقمْلاَك برف هلك فقولا أل ؛ةرقلا دصق

 . يف حص ءاَييْغَألاَك ُةَبَُقْلا اًهيف ُرَهْظَت ال ٍةَهج ْوَأ ءفقرلا دوصقم روهظل حص
 بصر يف امك كلا ةماعلا ةهحلا ىلع فقولا يف يعرملا ّنأ ىلع ءانب ٌحّصألا
 ىلع حصي هنأ نسحألاو :يعفارلا لاق يلباقم ىلع ًءانب ءال :يناثلاو «ةبرقلا ال

 قيصعملا ىلع ةناعإلا ِهِمَضَتِل قاّسسفلا رئاسو ىراصنلاو ٍدوهيلا ىلع لطبيو ؛ءاينغألا
 دصقل ءاينغألا يف ٌرظان هنكلو «يأرلا ئاب ٌحيحص وهو :يبلطملا ٌبحاص لاق
 نرل عامجإ دعب لوق شادحإكوهو ةبرقلا دلم لا لهأ يقو «كيلمتلا

 .لْنصألا نم اعام َكِيَلَع يعي تام ةلأسملا يف .نيلوقىلع

 توناح وأ رادىلع فقولا حصي له :لئس دقو يطانحلا يواتف يف تيأر :ةدئاف

 لكأي نأ ىلع 1 رادلا هذه ىلع تفقو :لوقي نأ الإ حصي ال ُهنإ : :باحجأف ؟ نینیعم

 .نيهحرلا رهظأ ىلع حصيف ءاهوقراط اهدئارف

 5 تفك ٍتاَوَم يف ًادجسم یتب ول ْمَعَن تالا ني وريغك .ظفلب الإ حص الو
 ءانيلل امأو ءادجسم هَل ييحلا كلم يف لحدي مل تاوملا ّنأل ؛يدرواملا هلاق امك دلا

 لا



 ا ا ب ا ےس ل قولا تاكا

 .كلذ يف ّيقرافلا فلاحو ةّيِعْبتلا قيرطب جسما ٌمكح هَل ٌراصف
 4 ها مهر هل ر م

 .هريغو عيبلا يف فنصملا هركذ امك «قطنلاك ةّمهفملا سرخألا ةراشإ :ٌعّرف

 معا لم

 هلوقب راشأو «هل عوضوم 5 هَل ٌةقوُقْوَم يضْرأ وأ اَذَك َتْفَقَو رو

 سيبْحتلاَ ليبنتلاو « نم قتشي امو لعفلا نيب قرف ال هنأ ىلإ ةقوقْوَمَو تفقو

 اًمُهْنأ :يناثلاو ءافرُعو اعرش امهراهتشاو امهلامعتسا ةرثكل « حيِحْملا ىَلَع ناَعيِرَص

 ٌلْئيْسسلاَو حرص سيحل نأ :ثلاثلاو يضقولا راهتشا ارمي ْمَل امهنأل ؛ناتيانك
 e 8 اتك

 ت
 بهوت الو عا ال وأ ةفوقْوَم وأ َةَمَرَحُم َةَقَدَص اك تقَدَصت :لاق ولو ص

 هنأل «ةيانك هنأ :يناثلاو «ِضْحَمْلا كيلمتلا نع اذهب هفارصنال «حّصألا يف ٌحيِرّصَف

 اضّرع «ٌديعب ةيناثلا يف فالخلاو يضقولا دوصقل فلاخملا ضحما كيلمتلا يف حيرص
 ل 0 ار ك ر

 اا ا ول ل اص اح ءاّيِوَق هنوك نع

 . تفصل :ُهَلوَقَو ةدبوم ةقدص : :لاق ول اميف ٌرهاظ وه ْمُعَن ءاَمِرْيَغ عم عامتجالا

 ٍةَمَدَّصلاَو عّوُطتلاو ضْرَمْلا ةقدص نيب رظفألا ددل ىو ذإو حيرّصب َسْيَل طق

 اهب تَقَّدّصَت :لاق ناب يأ يونيو ٍةَّماَع ةهج ىلإ فيض نأ الإ «ةقرقرَملا
 نني حت ال ةَ ىنسع ةقدصلا نال «حصألا ىلع افر ريت ءاَرقفْلا ىلع

 ىضتقم و فقرا وهو فلا ءاغْلِإ نِم م ًارَذَح مهل ةتفاضإ حصي ام ىلإ فرصناف

TSنايم يرد و ةيماع هود لإ فاننا  Eِرَرَحُمْلا طفل  

 اذكو َّماَع ةهجىلإ ىَوَن اذإ الإ اضيأ ْفُقَرْلا لَصْحَي ْمَل ىَوَن ولو :لاق هنإف فال

 «حتمألا ىلع انك نركب ال و نّيقُملا نع ةماعلا ةهحلاب روكا رشا ا

 «يعفارلل ثحب هيفو ٌمامإلا هلاق اذك«ضحا كيلمتلا وهو هيف ٌحيرص وه اميف ذفني لب

 امنإو نيلقتسم نالمعتسيال امُهنأل .حيرصب س هتد زا تفرح 4 ُهلوق نأ :حصألاو

 سیبحتلاک ضرغلا اًمِهَتدافإل ناحيرص امهنأ :يناثلاو الا ظافلألا امهب دک ۇي

 دوصقملاب هراعشإل ءادجْسُم هب ٌرييصت دجسم دجسم ٌةَعْقُلا ُتلَعَج :هل لوق ّنأَو لْبيْستلاَو



 ٍفقَرْلا باتك 1

 اهفّصَر اع اهفَصَو دقو ِءةَمُدَقَُمْلا ظافلألا دقفإ يص ال :يناثلاو «هيف هراهتشاو

 امك ٌرثكألا هيلع ام وهو 30*22[ ًادجلَم ُضْرَألا يل تلج ] :لاق ثيح ٌعرّتشلا
 اذإ امأ يفق ةَ نع الح اذإ فالخلا ٌلممو :ةيافكلا يف لاق ءلصألا يف ُةتحضوأ

 ىَلَع ْفْقَوْلا ناو «يضاقلا هلاق ادجْنسم ْتّراص فقرا ادجُسم اًت هلوقب یر

 اذه ىلعو ًأرْهَق ولم يف ةعفنم وأ نيع لوح ُدْعْبَي ةنأل لوق هيف طرشي نّيعُم
 هلص رهاظ وهو قتعلاك طرتشيال ُهنأ :يناثلاو «عيبلا يف امك باجيإلاب اليصتم نكي

 ُهَقَح لَ دَر ْوَلَو هريغو لوألا نطبلا نيب قرفلا :ثلاثلاو ٌراتخملا وهو ملا ف

 دنر ال :قاكلا ُبحاصو ٌيوغبلا لاقو ءةلاكولاو ةيصولاك ؟ال ْمأ َلوُبَْلا اًنْطَرَش

 ني مو ِهَنَح نالطُبىلع فصلا رصتقاو «حالصلا نبا لاق امك ءةجتم وهو ودرب

 ءينالا ٌحيحصلاو يدرواملا لاق لوألابو يفق نم وأعلام ُهَمَح َلَطَب لَه
 ءارقفلاك ٍةّماع ةهجىلع ُفقولا ناك اذإ اًمع (ِّيَُم) ىلع ًالوأ هلوقب فنصملا ٌرزتحاو

 مو :يعفارلا لاق ءوردَعَإ ًاسْطَ لوبقلا طَرْشُي ال هنإن ِدَحْسَمْلاَك ٍرْيِرْحَت ةهج وأ

 صاّصِقلا ءافيتسا يف ٌنيملسملا نع ًابئان َلِهُج امك لوبقلا يف ًابئان مكاحلا اولعجي

 .اييرَق ناكل هيلإ اوُراَص ولو لاَوْمألاو

 طازشا يف نيهجولاك ناّهْحَو ٍنّيُملا ىلع فقولا يف ٍضْيقلا طارتشا يف عر
 روهشملا ىلع الف ىلاعت هلل انلق نإو ءَطرَتْسا هيلع بفوقوملل كلا الق نإ لولا

 :لاق ثيح ُيِناَجْرُجْلا دش :ةضورلا يف لاقو «بلطملا ُبحاص هلاق امك «صوصنملا

 .ةبهلاَك هيضْبَف ىلإ رفا هيلع فرَقْؤَمْلِل كْلِمْلا القو ءصخش ىلع ناك اذإ

 ولو يبت ُهَعطَو ّنأل ةغيصلا داسفل ٌلِطاَبق ةَنَس اذه ْتْفَقَو :لاق ْوَلَو :لصف
 :ينارمعلا لاق ءنيِكسَمْلاَو ءار ىلع ِةَنسلا عبو 52 دير ىلع اذه تفقو :لاق

 نل ؛طئارشلا يف خيشلا َعّرش انه نمو ءًاعطَق حصي هنأ غاّبصلا نبا مالك ٌرهاظ

 ىلع ُتِفَقَو :لاق ْوْلَو ءةغيصلاو هيلع ُفوقوملاو ٌفقاولا يهر اًهنم عرف ناكرألا

 .مميتلا باب :ةراهطلا باتك :لوألا عبرلا نم )۲٤۸( مقرلا يف مدقت )١85(



 ۹۸ يفقولا باتيك

 دوصقم أل ءيفقَوْلا ٌةَحِص ُرَهْظَألاَف فِ ْمَلو هلْ مث دَر ىَلَع وأ يِدآلْؤَ
 عطقنم ىّمسملا وه اذهو ُهََماَدِإ ْتْلُهَس ءادتيا هفِرصُم نا ذإف ٌماَودلا ةا نقولا

 «تيقأتلاك ناكف مودي ام ىلإ ةذري ملو هبوب مل هنأل ؛ةنالطب :يناثلاو ءءاهتنالا

 فوقوملا توم لبق كله اعرف كالحلا ىلإ هريصم ذإ حص اناويح ناك نإ :ثلاثلاو

 ّعْضَو ّنأل .ًافقو ىَقْبَي هنأ :ٌرَهظَألاَف ُروُكَذَمْلا َضَرَقْلا اذإَف ءراقعلا فالخب هيلع

 ناك نإ ِهِقَثرو ىلإ وأ فقارلل اكلي ذوعيو ُفقولا مطقني :يناثلاو ُماَوَدلا فقولا

 فقاولا هل ضرعتي مل فرصم تابثإو ٌرذعتم فرصم الب فقولا َرارقإ أل تام

 ,ِروُكَذَمْلا ضاَّرَقنا موي فقال ىلإ سانلا برقا ةفرطصَم ّنأَو «ةعافترا َنّيعَتف دعب

 مهأ مهيلإ ُفرصلا ناكف جرا ةلص نم هيف امل ٌلضفأ براقألا ىلع ةقَدّصلا أل

 ميلا برق ٌريتعملاو «حالّصلا باو يوتا ُهلاق ءارقفلا ىلإ فرص اونوُكَي مل ناف

 ءارقفب صتخي نأ ٌرهظألاو « ءيضاقلا ةاكح ءزاوجلاب :ليقو «ثرإلا قاقحتساب :ليقو

 ىلإ ٤ ةفرصم نأ :اهذحأ ؛لاوقأ ةثالث فصلا مالك يف رهظألا ٌلباقمو «يبراقألا

 . ناك ولر «ةّصاخ ٍةاكزلا يقحتسم ىلإ :اهثلاثو «َةّماعلا حلاصملا ىلإ :اهيناثو «نيكاسملا

 لوألا نال ُكنآلَطُب :بَهَذَمْلاَف يل َُلوُبَس نَموَلَع ُهتَْكوَك ؛لؤألا َعِطَقْنُم فقول

 هيف يناشلا قيرطلاو «لطابلا عرف :يناثلاو «لاحلا ممل بفرصلا ناكمإ مدعل ٌلطاب

 ةقيرطو هب هب ًادتبم يناثلا ناكو مودعملاك راص ل طب امل أ لوألا نأ حلا هجو : :نالوق

 خصب يعفارلاو هاّهَتُمَّدَق اذهلف بلطملا يف هدافأ امك ؛روهمجلا اّهَحَّحّص ٌمطقلا

 مث ِلْجَر من ,يدالؤأ ىلع تقف ٍءِطَسَرْلا َعِطَقنُم وأ :نيقيرطلا نم ًادحا
 انححص نإف ءرخآلا عطقنمىلع ترم فالخلا اذه حم :ْبَهْدَمْلَف ءارَقُقْلِ

 ْنَم ىلإ عاطقتالا طسوت دنع فرصيو ءٌراوجلا :امهحصأ ناهجرف الإو ؛ىلوأ اذهف

 لو يأ «تفقَو :هلوق ىَلَع َرصَقا ولو كيف بفالخلاب بس امك ؛كلانه ويلإ ُةانْفَرَص

 «ىلْوَأ اهركذ ٌمدعف ةَلِطْبُم فرصملا ةلاهج نأل ةنالطب :ُرَهْظَألاَف فرصلا ركذي

 فرصيو حصي ُهْنإف «هيلع ٌرصتقاو يلام ثب , تيصوأ :لاق رل امك حصي :يناثلاو

 ىلع ةينبم ةيصرلا دأب ةضورلا يف قرف هَقْرَلا يعفارلا لكشتساو «ءارقفلا ىلإ



 فُقرلا با 1418

 َلِمُْحَف نيكاسملل اَياَّضَوْلا بلغ َنَأبَو ءفقولا فالخب لوهجماب حصيف ٍةَلَهاسملا
 .تَفَقَو دقق دبر ًءاَج اذإ :هلوقك فقيلْعَت زوجي الو نقولا فالخب هيلع ٌقلطملا

 .ةيهْلاك ءارقفلا م ” ديز ىلع اذك يأ

 .ةيصَو هنأ راتحُملاَف يِتْوَم دعب نْيِكاَسَمْلا ىَلَع ِهرلَه يراد ْتْفَقَر :لاق :ٌعْرَف

 باش ىتَم هغي عیوب وأ هيف عحرب نأ طّرَش اذإ | امك يأ ِاَيخْلا طرشب فق فَ و ولو

 لامتحا وهو «فقولا حر حيِمْيَو طرشلا لطبي :يناثلاو َقَقَدَصلاَك ,حيجتملا ىَلَع َلْطَب

 ىلع ّىّلَط نم ىلع يناثلا ساقو هلبق يذلا اذكو ًالوق يروح هاكحو جيرس نبال
 :لاق «ٌتِباَن طرشلاو ٌرئاج فقولا نأ هٌريغو فسوي يبأ نع َلِقنو «ةعجر ال نأ

 فرص نأو «ةعفانم تلطب وأ برح وأ بطَع اذإ ُهْعيِب هل نأ طرتشا ول كلذكو

 ىلإ يلقن يف ظحلا ىأر اذإ اهعيب هل نأ طرش وأ ءافوقوم ٌنوكيف هريغ ضرأ يف ُهَنمَل

 :لاقف كلذ ىلع داز مث هييوق وهو :لاق .مهدنع زئاج كلذ عيمجف ءوريغ عضرم
 هنأ :ُحَصألاَو .هنم بيرغ اذهو طرشي مل نإو فقول اح ُهآر اذإ لادبتسالا هل

 روحو نم هيف ال طويلا رياسك عرش عبا رجول ذأ طرشي فقر اذ

 ةدايزلا عم نإ :ثلاثلاو «ةعفنملا قحتسم ىلع ِرْجَحْلا ِنّمّضَتِل ءال :يناثلاو «ةحلصملا
 ا

 و اقلط عل ذو وجم ني ال یی ونس ىلع

 َُرَحأِف حصألا وهو ٌةانححصو ننس ثالث نم رثكأ رجوي آلا طرش ول :ٌعْرَ
 حالصلا نيا هلاق «يناغلا حصي ال لوألا دملا يضم لبق ًاثالثو بقع يف ثالث ٌرِظاَلا
 الو نس نم ٌرثكأ رجؤي ال نأ طرشب فقو اذإ هنأ اضيأ ىتفأو يفقاولا طرشل اعابتا

 ُهراجيإ حصي هنأ نيتتس وراججيإب الإ ةترامع نكمي الو برخف اقع ىلع ًادقع دروُي

 هنأل ؛ةلاحلا هذه يف اقع ىلع ًادقع لحدُي الأ طرشب حصي الو «ةقرفتم ٍدوقعب نيتنس

 لا

 .يفقولا ةحلصمل فلام وهف هليطعت ىلإ يضفي

 يأ« «صخخا َةُيِعِفاَشلاَك ٍةفِئاطب ُهصاصِتخ اًصيخإ ٍدِجْسَمْلا فقَو يف طر اذ اًذِإ ُهنأَو

 اعطقو هضرغل ةياعر ِطاَبرلاَو ٍةَسَرْدَمْلاَك مُهُرْيَغ فكتعي الو هيف يلصي ال



 ¥. قولا باتك

 نال صحي ال :يناشلاو ٌةوركم وهو :ةيزجلا باتك رحآ يف يضاقلا لاق «عازنلل

 لوقو يوق َوُهَو ةَعاَمَجي هيصاّصِتخال ىنث الف ينرځنلاک ادن ةع لح

 8 ا طا صاصتحالا امهفقو يف طَّرَش اذإ ُهنإف يأ (طاَبَرلاَو لاك

 هر يل ضارقنا دنع هلام لعج اذإ ذا فالخلا

aةحصلا ٌحْيِحّصلا وأ الو شقرا ىف لاك يسارع . 

 :ضوتمملا :حّصألاق امْهدَحَأ تاّمف ءا ءارقفلا م ءنْيصخش ىَلَع فق ْوَلَو

 اًمُهَضارقنا ءارقفلاىلإ لاقتنالا طرش ّنأل رخآلاىلإ فري ةبيصَ كأ قلمرح يف يأ

 :ىلوأ فقاولا ُهَركَذ نَم ىلإ فرصلاف مهيلإ ٌفرصلا َعنتما اذإو دوي مو اعيمج
 يف يعفارلا لاق بَل N ؛ءارقفلا ىلإ فرصي 5 :يناثلاو

 ىلإ الو ٍهِِحاَّص ىلإ فرصي ال هنأ وهو ؛ثلاث ٌةحو سايقلاو :ِرّرَحُمْلاَو هيحرش

 ٌهاكح ٌةادبأ يذلا اذهو ءِطَسَولا ٌعطقنم ٍتّيَمْلا بيصن يف فقول َراَّص لب نيكاسملا

 انطَب ودالوأ ىلع َفَقَو اذإ ذإ ام ىلع مالكلا يف ّيِسْحْرّسلا نع ًاهجو دعي هحرش يف

 .لّوألا نطبلا ني ٌدحاو تامو نطب دعب

 لكلا َنْيب ةَيوسَتلا يضتقي .يدالؤأ دالر يِدالْوأىَلَع تْفَقَو :هلوق :لصف
 كيرش ل ١ أل انين هدرا ا بالوألا ٍدالوأو دالوألا نيب يأ

 اهنإ انلق نإف < حِيِحّملا وُم امك عْنَجْلا قلطل قلطمل واولا انلق اذإ اذه هيلع بفرطعملا

 لو بري ادباحصأ رثكأ نع ءوّضولا باب يف يدرواملا هاكح ام رهو بيتزالل

 شفحألا ٌةزاجأ دقو (لك) ىلع ماللار فأل ُفْئصملا لخدأ دقو ءانه ٌةوركذي
 ىلع زوهمملاو .انه فصلا ةلمعتسا امك لمحا يف يحاجزلا هلمعتساو يسرافلاو

 ٌدارملاو ءاضيأ لكلا نيب ةيوستلا يضتقي هنإف يأ ءاوُلَماَنت اًم دار ْوَل اًذكَو ينم

 ءاضيأ ةيوستلا يضتفي ُهنإف يأ 00 د

 براو ”قلعألاف لعألا لاق رل انك ءاضنأ ني ا فام نأ ىلع او

 يناررفلا هيف عَ فتصل هب مرج امو ؛هعحارف ذ لالا يف ٌةتحضوأ امك برقألاف

 .طقف يوغبلاو



 فقرا باك ۹۷1

 اولسانت ام يدالوأ دالوأو يدالوأ ىلع ُتفقو :لاقف امهنيب َعَمَح ول :ٌّحْرَ ماس ار

 وهو دبيتؤلل هنأب نيسُح يضاقلاو ّيِداَيِزلا رهاط رب ذاتسألا ىتفأف «نطب دعب ًانطب

 هاه يعفارلل ًاعبت فنصملا ركذي ملو ّيناروفلاو ّيدابعلا مصاع وُبأ فلاخو ٌرهاظ
 .ةروصلا

 نأ يغبنيف نطب دعب ًانطب يبقع وأ يسن وأ يرد ىلع تفقو :لاق ول :ٌعْرَ
 .قبس ام هيف ء يجي

 يغبنيو «رظن هيف ؟ نطب دعب ًانطب هلوقك وه له لسن دَ ًالسن :هلوق :غْرف

 نِم ناك إو دحُو ْنَم لك نال بيترلل نوكي ال نأ :نيرخأتملا عب لاق امك
 دَحْوُي مل نمو «لوألا لسنلا مُه تونوكيو نوقيتسيف السب ىِّمَسُي ٌرثكأو نينطب
 ةقبطلا صحت ةلالد هيف فعل إف نطبلا فاليعب اوذحُو اذإ يناثلا ٌلسنلا ْمُهَدْعَب

 .لسدلا نم ةدحاولا

 وأ ءاوُلَساََت اَم ْمِهِدَالْوَأ مَن ,يدالؤأ داوا ىَلَع مث يِدالؤأ ىَلَع :َلاَق ْوَلَو

 بيترتسال رهف لّوُألاَف لوألا وأ ,ىلغألاف ىّلغألا يِدالوُأ ٍدالْوَأَو يدالْؤَأ ىَلَع

 لَّوَألا) هلوقو قنا يف هب ةُحيِرصتو «بيترتلل ةيضنقملا لوألا يف نر لحأل
 ءلَدَبلا ىلع اإ ٌرسكلاف ًاضيأ ُحَنفْلا رويو مآللا ركب فصلا ُهَطْبَص (لّوألاف

 فلألاو لاحلا ىلع الإ ختفلاو لوألا لوألا ىلع َُفَكَو يأ لف رامضإ ىلع ام
 دالا لخذيَالَو «لوعفملاب هَّبَصُم هنأ ىلع امإو ةفرعم :ليقو ةَدئاَر :ليق ماللار

 دًالوأىلع الإ ةقيقح ممي ال ةنأل ُحّصَأْلا يف دلال ىلع فقوْلا يف ٍدَالْوَألا
 ام اذهو ءور ُدَلَو َوُه اًمْنِإَو هدو اذه سيل :لاقي نأ مطحن هنأ ىرت الأ ءيبلُمملا

 ةحرحو 4مآ يني اي ىلاعت هلوقل ٌلحدي :يناثلاو ؛يطيوبلا يف هيلع صن

 دالوأ َنْوُد باستنالل نينبلا ُدالوأ ٌلحخدي :ثلاغلاو ي طَلَغو ًالوق حاّصْفإلا بحاص

 مهحورخب مرحلا يضتقي ام رغفللاب ترتقي دقو ؛قالطإلا دنع فالخلا اذهو يتانبلا

 ,”هو ٣او ۲۷و 76 / فارعألا 09:0)



 ۲ فقولا بانك

 دقو «ءارقفلل يقابلاو ثلثلا يوافخحألف اوضرقنا اذإف ؛يدالرَأ ىَلَع ُتفَكَو :هلوقك

 دالوأ الإ هل سلو يدالوأ ىلع ُتفقو :هلوقك ْمهِلوخُدب مَا يضتقي ام هب نقي
 .مهيلع همالك لمح ع هنإف دالوأ

 يآلرألا دالوأو بقعْلاو لاو ةيرذلاىلَع فقولا يف تا لوا لخذيو
 ی - 4 یسییإو ركذ نأ ىلإ دانس دوا ید نیو :لاعت هلوقك
 لإ هيلع مسالا قدصلف دالوألا دالوأ يف امأو هيتسنبلا لَو ل َوُه سر 0

 دالوأ يف نولحدي ال تاسبلا َدالوأ نف يأ مهمو ّيَلإ بيني ْنَم ىلع :لوقتي ؛

 يبا ّذِإ ] يلع نب نسحلا يف السلا ةالّصلا هلع هلوقل نولخدي :لبقو 3
 اللر اللا هيلع هصئاصح رم نكل ؛ "٠ راحخبلا ةججرخأ [ ديس اذه

0 
 اک | نوني م م

 يَسحْلا ركذف ؛حاََّحْلا دن ومما : :لاق ؛ةَلَدُهَب نب مِصاَع نع . ۸8-۸5 /ماعنألا 0 ۹۱)

 هَل َلاَقَف اَرَمْعَي ْنْبوَبحَي ةدنعو ؛ كيبل ةر ني نکی مَ :ُجاََّحْلا لاَ ؛يِلع نب
 نأ لا هبا نب قادنعي نب اسكان ىلع يَ :َلاَمَه ؛ريمألا هيأ تبذك
 ىَسوُمَر فش وُيَر بويأو َناَمْلْسَو َدوْواَد هِيَرَذ نيو :لاقف :لاف ؟كنقَأ
 رع هللا ربحا ۸-۸ 4 /ماعنألا]# ىَسِيَِو ْحَيَو ابرك رو :ىَلاعت هلو ىلإ 4َدوُراَهَو
 :َلاَق أب دمحم ير نب یلع نب نسخو أب مآ يرد نی یس نأ لجو
 هنيا ءايَألاىّلَع هل ا حا ام :لاَق ؟يسِلْخَس يف يانى كلَ اف تف

 رر رو ةو :لحَو رع هللا لاَ ٠۸۷ / نارمع لآ ر ترست الو سان

 نئسلا ي يقهيبلا هار اسار ىلإ اقف .[ ۱۸۷ /نارمع لآ] اليل اتم هب ورشا
 رثألا :ةيرذلا مسا هلوانتي نمو ةيرذلا يف ةقدصلا باب :ضرقلا باستك :ىربكلا

 ه6 تا

 يلا ىلع و هللا َلوُسَر تثأر :ُلوُقَي كي انآ تعيس :لاق ؛يرصبلا نسحلا نع )١۹۲(

 وُ رع رت ولع رت يذل ىلع خو - هب لإ يلع نب ُنَسَحْلاَو -
 0 را مالم م 32
 هاور .[ َنْيِِلْسُمْلا َنِم ِنْيتَسْيِظَع نيف نيب هب حطب انأ هللا لعلو ديس اذه ينئا كإ]

 هللا يضر يلع نب نَسَحْلِ 5 ينلا لوق باب :حلصلا بابك :حيحصلا يف يراخبلا 5 0# م 1 7 8 8

 ۷۲١(. 4) ثيدحلا :امهنع



 رفقا بات 17

 .ةذعب يت

 ميف هب يا قَْغُمَو يالا سكب يأ قيم لو ِهيِلاَوَم ىلع فو ولو
 ىَلوَمْلا دف ءلوهحم ىلع فو هنأل ُلّطَِي :ليقو ءامه مسالا لوانتل امه
 ُهَحُحص امو ءامُهانعم فالتخال مومعلاىلع ٍظْقَللا ُلْمَح نكي الو همُهْلَمْسَي

 َحّنبَر :لاق لب ؛ةْحّحَرُي مل ررَحُمْلا يف يعفارلاو .تورثكألا ُهَحَّحص ام وه ُفنصملا
 حصي مل ريبكلا حرشلا يف يعفارلاو ريغصلا يواحلا لعف اذكو ؛َنوُحَّجَرُم الک

 ريغصلا حرشلا يف رصتقاو «ةّصاخ هيلا بحاص حيحصت نع لوألا لَم لب ؛ائيش

 ةطوسبم ةلأسملاو «هريغ نع احيحصت ٌركذي ملو يلازغلاىلإ نالطُبلا حيحصت وزعىلع

 ؛ٍةَفوُطعَم لَمُج ىلع ةَمَدََُمْلا ٌةَفصلاَو ءاَهِتَعَجاَرُم نم كل دب ال دئاوفب لصألا يف

 دالرألا ُدآلْوَأ مُهَو يأ «يداقخأو يدالؤأ يِجاَتْخُم ىلع ْتفَقَوَك رکا يف رَت

 يالا ىلَع :هلوقك واوب فِطع اذإ ءاَيسإلاَو اهبل ُةَرحاَتمْلا اذكو يتوخإو
 ني لرصألا ين رر اَمِل ْمُهْصْعَب سقي نأ الإ وأ نيجاحُمْلا يترخإو يداقخأر
 ءاهريغو ٍةَفّصلاك ٍتاَقَلَعَتُملا عيمج يف هيلع يفوطعملاو يفرطعملا ُكارتشا ّلصألا نأ

 :هلوقب ًءاننطسالا لوصألا يف ٌمامإلا لمَ ؛لالقتسالا مدع عماجي ٌءانثتسالا اَذَكَو

 ُهَدْعَب ىتاي يذلا للا دلو وه : ضايع يضاقلا لاق ؛ْبِقَعْلا :ةدِباَ

 يب يمدح ىلع ُتلبَسَو يِتْعْيَص يبراَقأ ىَلَع تسَبَحَو يراد نآلف يتب ىَلَع تف
e فصلا ُهَركَذ ام ًاضيأ ٌمامإلا َدّيكَو .قباطم ٌلاثم وهو ٌدَحَأ مُهنِم َقسقَي ذأ الإ 

 نوكي نأ :امهدحأ ؛كلذ ىلع باحصألا قالطإ ليو ءِنْيَدْيَقِب باحصألاو

 ةفصلاو ٌءانثتسالا صحا ممل ب ناك ْنِإف فتصل هلم امك ةعماجلا واولاب ُفطعلا

 ركذي مو ءبحاحلا ناو ماكحإلا يف يديآلا ديا اَذّه ىَلع ُهَعبتَو ةريحألاب

 ٍلَمْجْلا َمْكُح اوركذي مل اذكو وَر دو (ْلب) بو نكر ب فطع مح باحصألا

 فْطَعْلا كرت ّنأل ,ةفالبخ رهاظلاو لمسي نيدلارعف ماَمإلا َقالْط معن يفطَع ريغب
 لاَمَكِل ركي دف فطعلا كرت نأ نوايا َرَكَذ ْمَعَن طاير اَمُهَنَي كوكي ال

 للي ال نأ :يناثلاو «هيف فالحل ا ٌءْيَجَم ٌرهاظلاف كلذ لثم يف ناك اذإف ؛طابترإلا

 ْمُهنِم تام نس ّنأ ىَلَع ءيوالوا ىلع تفتر َلْلَحَت نا «ليوط مالک نيتلمحجلا ني



 قولا باعك

 يير يِف ْنَمِ هيَ إو نيالا ظَح لم ركذلل ودالوأ نيب ةبيرعنف بقعا

 ٍةَلَمْجلاِ صتخا ؛اوُقْسْفَي ن الإ ؛ءاّرقفلا ٌثالفَو تالف يتوخإ ىلإ فرص ارضرقنا اذإف
 04 م 6 0س دكا روا 2ع ر سكك لمد ع

 ًءانثتسالا ّبَقَع اذإ :اولاقلب ءِلّمُجْلاِب اهوصخُي ملو «ةلأسملا ةاحنلا ركذو «ٍةَريخَألا

 نم الإ نالف ينبو نالف ييو نالف ينب رجه رح ءّدحاو اهيف ٌلماعلاو «تالومعم

 يف لومعملاو ٌلماعلا َرَّركت ول اذكو ءيتالومعملا كل ىلإ اعجار ٌءاننتسالا ناك ّسلَص
 مكحلا :كلام نبا لاقف'' ”””هاوبات َنْيِذلا الإإل :ىلاعت هلوقك ٍةدحاو ٍةفص م سو 0 :١ a. (ID MIZ ec 3 نس 3

 هلت يتلا ةلمجلا َنِم الإ ءاشتسالا نركي ال :ليقو ؛ُلِماَعْلا دَحتا اذإ اًمیِف مكحلاك

 ناس رش و

 كني يأ ؛ىَلاَعَت هلل ١ ىلإ ُلِقَسَي فوُقْوَمْلا ِةَبَقَر يف َكْلِمْلا نأ :رهْظألا :لْمعَ

 «ناتلأسم ناتاه يلع فوُقْوَمْلِل لَو فقال نوک الق يِمَدآلا صاّصِتخا نع

 ألا لعج نإف ؛ٌليصفت هيف ؟ بفوقوملا ةبقر نع ضقاولا كلم لوري له :ىلوألا

 نار ب مرح امك اكلت یش 9 نرخ يف ةوغو وقم رال را أ ادجسم

 :باتكلا لاسم يهو ؛ِيعُم ىلع وأ ماع ةهج ىلع قولا ناك نإو .هيضتقي هيضتقي :ليقو

 عانا ليلدب ال :يئافلاو «قتعلاك فقاولا نع لقتني كلا نأ امهحصأ :نالوقف

 ؛قرط هيف ؟ لِي ْنَم ىلإف ُرْهْظَألا وهو لافتنالا ىلع انعّرف اذإ :ةيناثلا .ِدِطْرَش
 «لاعت هللا ىلإ لقي ُهنأ امّهحصأ نيلوق ةياكح فصلا هيلع ٌرصتقا امك :اًهرهظأ

 هيلع بفوقوملا ىلإ ٌلقتني هنأ :يناثلاو «قتعلاك نييمدآلا صاصتخا نع هکاکفتا هادعمو

 فوّقْوَمْلِل كلم ُةغفانمو «يناثلاب عطقلا :ثلاغلاو «ل وألاب عطقلا :يناثلاو ةقدصلاك

 ةراجإو ٍةراعاي مرعب وأ هبشب اَهيفوَْسَي «فقرلا ذوصقم وه كلذ نل هْيلَع

 فو «ثاكسإلا هل ا يلف انکی : نأ ىلع ُفَقَوْلا نوک نأ الإ م | ملل كالْمُألا رئاسك

 ةرجألا ُكِلْمَيَو نظن ٌهادكسل لعج يذلا ٍةسردملا يف ٍسُرَدُملا تيب ةَراَعإ نيم علا

 ِنَْبَلَو ٍفوُصَو ٍةَرَمك ُهَدِئاَوْفَو «عفانملا نم اهنأل قالطإلا دنع اهرّجبأ اذإ اميف يأ
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 فقول باَتِك 17

 َرَبَولاو ٌرْعَّصلا كلمو ءأشني كلذك فقرلا أل ةروكذملا ُهدئاوف ًاضيأ كلمو يأ

 ت اف ال اهات ع قرح اصل غا كل الو لاو شيلا ا ذكو ءاضيأ

 اصغأ ّعطق طَرَش اذإ ام ًاضيأ ٌمامإلا ىنشتساو اهريغ ٍةَرَمَكَم اًهئاصغأف ةرجشك

 ت فو دوی :يناثلاو «ةرمثلاك «حسعألا يف دولا اكو ءاهترف عم راجشألا

 ىلإ فرصُي هنأ : عيبارلاو طق ملا دو ين معَ :ثلاغلاو ءةيحضألا دلوك ِهّمَأل

 وأ َقلطأ اذإ اميف ُدّلِحَم للسلاو < ءرادلا يف ٌةانركذ ام مث فقاولا ىلإ سانلا سرقأ

 دلا ُهَل طري لَو ديز بوكر ىلع هاذ فقر ول امأ لع يف وقم لمح

 هنأل ءاهِدْلِجِب ّصقخا ةَميِهّبْلا تت تا ولو فار هنأ يِهفاَرلا يف جولف لاو

 ُهَلَو ُكْرَعلا امهحصأ :يلوتملا لاق ؛ناهجو قو ودوع يفق بد ولف اف ءهريغ نم ىلوأ

 5 دئاوفلا ةلمج نم ُهنأل فاحُحْص نإ حاكي وأ ٍةَهْبَشِ ةهبشب تسطر اذإ هَ ةيراَجْلا ُرْهَم

 ص
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 ره مرهم اهلل كركم نا اف جاگیر الوقف ال تی زق ةرداك

 اًبِحاكن ٌةَّحص يأ حلا رهو حيلا ىلع ال ةَعِوطُم أ يلع فوقَ

 ش ىح توفي ىّلطلا َّنِم تقام اَمبرو سصشنلا نِ هيو امل عل هلباقمو ءاهتراحإك

 .كلْلا لاوقأ ىَلَع جرحت اَور ةيالو حصألا ىَلَعَف ؛ينالا نط

 فلنا اإ فوُقْوَمْلا ٍدْبَمْلا ةميق هيلع فوقرلا يأ ُكِلْمَي ل هنأ ُبَهْدَمْلاَو

 قو دك هج اپ ىزت لک هع هقول قالا وأ يأ هلت ءاوس يأ
 امو «يناشلا نطبلا ّقَح قيلعتو باوثلا رارمتسا نم يفقاولا ضرغل ةاعارم ناک

 يح ةيحضألا فالخب اذهر «هضرغ ىلإ برقا هنأل دبع ضعف رذغت نإ هب ةدعب

 ىلع ٌعيرحتل لا :يناشلا قييرطلاو هوب حلا ردع صَْس اهتم ةميقب ىزشُ ال
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 ذج وی مل نف «هناکم ًافقو نوكي ادبع اهب ىرتشا ىلاعت هلل انلق نإ ٍةبقرلا كلي لارقأ

 فرصي :يناشلاو ؛كلذك حصألاف رفقاولل وأ هيلع يضوقوملل انلق نإو «ابع ُضعبف

 حري ملو ؛فقرلا يهتنيو . .هكّلِم لدب اهنإف ةَبَكَرلا كلوب هَل اک س ىلإ اكلم

 نيقيرطلا باحصأو :امهتياكح دعب لاقو ؛نيقيرطلا نبذه نم ادخار يعنارلا

 دبع ی رشي هب ناب ىوتفلا نأ ىلع نوقف



 4 فقَوْلا بانك

 یتش هنأ :ةضورلا يف راتحملاف يش ةميقلا نم لضفو ًادبع یاش ١ اذإ : عرف

 ارش زدني مل نإ ؛(ٌرهاظ وُو ؛ٍْبَع ُصقُش هب

 ٍةَمْيِقِب رْيِغَّصلا ُءارش اذكو ةّسكع الو ةّيراجلا ةميقب دبع ءارش روحي ال :ٌعرف

 .ةضورلا يف ىّرقألا ىَلَع رْيبكلا

 ءاشنإ نِم دب ال هنأ :ريغصلا حرشلاو ةضورلا يف حصألاف دبعلا يرتشا اذإ :ٌحْرَ

 ٍةضورلا يف هدئاوز نم هيف َحّسصو فلت اذإ نوهرملا لب يف راج ُفالخلاو فق

 لدي يف ًاليصفت ينايورلاو ُييدرواملا رك :بلطملا يف لاق ؛يِناَجْا ةّمِذ يف نهر هنأ

 اهنأ ىونو ةَّمَدلا يف وأ ةميقلا نيعب ىرتش | نإ هنأ ذأ وهو اش نيج هب ةحْأل

 :تلق ةَِحْضَأ اَِلَْح ْنِم دب الف ًالإو ةَِحْضُأ اًهِلْدَج ءاشنإ ىلإ جّ دي ل ةيحضأ

 .ةّيِحظألا لد يف يع ؛يعف ةارال ًاعبت ةضورلا يف مّرج اذهبو

 ىَلَع ُفقَوْلا ِعِطَقَنَي مل رل اَهْلَ ول اذكو يأ ُةَرَجُشلا تفج ْوَلَو
 تام ول امك ٌمطقني :ليقو ههِنْيَع يف ينقولل ةمادإ ءاعذج اهب عفتني لب ٍوِسَهَدَمْلا

 يفقاولا طرشب عافتنالا رذعتل غابت :ليِقو يفقاولل اكلي ْبَطَحْلا بلقنيف دبعلا

 ىلإ ُفَرْصُي وحو يفف يفّلتُمْلا يأ دْبَعْلا ةَميِقَك ُنَمقلاَو شرما يف ةَراتاو
 اهنج نم ٍةرجش ّصقش وأ ةرجش هب ىرشي هجو ىلعو اكلي هيلع فوقولا

 ىَلَعِ) هلوقو ءاهعضوم ُسرغي يِدَو هب ىرتشُي نأ ٌروجيو :يعفارلا لاق ءافقو توكيل

 يف لاق :ةضورلا يف وهو هِرّرَحُمْلا يف هب رّبع امك ٌحّصألا ىلع ُهباوص (ِبَهْدَمْلا
 إف ةكالهتسا هتعفنم ءافيتسا يف نكي مل نإ اعذج اهتراجإب عفتني امنإو :ةيافكلا

 .هيلع فوقوملل وكت اهنأ ٌحصألاف ناك

 ملو تَرَسَكَنا اذإ هعوذُجو َْتِيِلَب اذإ ! دجْسملا رطخ عيت ڙاوج :حَصُألاَو

 ریيس رز لمحت قدئاف ريغ نم اهب ٌناكلا قيضيو َعيطت الل :قارخِإلل الإ ! حلمت

 فقولا عيب تحت كلذب لدي الو ءاهِعاَيَض ْنِم لوا فقاولا ىلع ُدِرْعَي اًهِنَمَن ْنِم

 وهو « يعفارلل اع فنصملا ُهَحَّمص هجولا اذهو قمودعلا مك يف تراص اهنأل



 فقرا باك نفي

 عيبذهملا بحاصو يدرواملا اذكو ءاكيش ةلأسملا يف حصي مل يلوتلاو ؛مامإلا عب

 ًاضرأ فَقَو ول امك «أدبأ اهلا كرت لب يقول ّنْيَع اهّنأل عابت ال :يناثلاو

 ُيِناَجْرُجْلا مرج وبو «نايبلاو بيذهتلا يف ُحَّحّصُمْلا ةنكل «مامإلا ُةدعبتساو ءاسّيَرحَف

 الو هيب زج ل لبق دجسم ىلع اعوذج وأ ًاريصح فقو ولو :لاق ثيح هيفاش يف

 .دحسملل ُرُخآ وأ صح خبط وأ يفيقست يف هب مُقننُي نكل ءّرخآ دجسم ىلا هلق
 لوألا ىلعف ءًاعطق ىقبيف عافتناىَتْذَأ قولا يف اهب عفتني نأل تحلص اذإ امأ .ىهتنإ

 ني ىّرشُي نأ :يعفارلا لاق امك ٌسايقلاو جسما حلاصم يف اًهَْمَل فرصي اولاق

 «مهقالطإب دارلا وه نوكي نأ ُبْشُيو «ىَرخُأ ةعفنم ىلإ فرصي الو ٌرْيِصَح ِرْيِصَحْلا

 ىلع فرشملا عذملاو ؛مادهنالا ىلع ٍةفرشُمْلاَو ةمدهنملا رادلا ف راج ٌفالخلاو

 :لوقنملا نكل ريغصلا يواحلا حرص هبو ؛عيبلا ٌراوح ٌةاضتقمو يعفارلا لاق ءراسكنالا

 «ادهنالا ىلع ٍةفرشملا يف َنيرثكألا نع ٌمامإلا ٌهلقنو ءلصألا يف ُهتحضوأ امك عنا

 ىلع ةفوقوم تناك اذإ اميف وه اهرئاظنو ءدجسملا رص يف ُهانركذ ام يمحو
 ُهْعيِب زو جيف ٌرظانلا لبو بهاول ُهَبَعَو وأ دجسملل ٌرظانلا ٌةارتشا ام امأ .دجسملا

 ةارتشا اذإ اذه :ةضورلا يف لاق كلب هنأل يعفارلا ُهَلَقُن امك فالح الب ةجاحلا دنع

 .يفقرلا ُماكحأ هيلع يرحتو ًاعطق افقَو ٌريصي ةنإف ُهَمَقَو اذإ امأف ةي لو ٌرظانلا
8 2< 

 نمر مث قع اذإ دبعلاك «لاحب عب مَ ُهَنداَعِإ تَرَدَعتَو دِجْسَم َمَدهنا ولو وا رع ع رع اس ١
 َلَطَعَت ول اذكو ِهيصَرَع يف الملا ناكمإلو ةرامعلا عقول ةرجشلا فافجك سيلو
 لهأ ني فَي مل نإ لب ًاضيأ عبي ال ةنإف اًهارح وأ ٍدلبلا نع سانلا قرف دجسلا

 هب َرّمَعُي نأ مكاحلا دارأ نإو ضقت ظِفْحَو ضِقن فح نإو ضقني مل ضقت ٍداسفلا

 .ىلوأ رهف هيلإ برأ ناك امو راج ٌرخآ ًادجسم
 2 ت

 تفحَف ةرجش وأ «تنمَرَف ةّباد فقو ول :يفاشلا يف يناحرجلا لاق :ًعرف

 عفتني ال ًاحاَرب تَراَصو ْتَمَدَهْناَف اراد فقَو ول امك ٌعابُت ال :امهدحأ ؛نالوقف

 ار لصألاب عاتالا نالطبل يلع فوقولل ىلإ مست فرو عاب :يناثلو ءاي
 ٌةاكح نکل ًاضيأ حيجرت ريغ نم فالخلا بيطلا وبأ يضاقلا ىكحو حارا فالخب



 ۸ ا
 : نَا ٌعاَبت انلق اذِإ يبي هنأ دازو ا ا «نيهجو

 .عنملا يِرَعَبْا حصو فيت اذإ فوول علا ٍةَميَق ةَلِنمب اهتم

 تصب برقم هلال عيا ِهِرْيَغ وأ سفن َرظنلا فقاَولا َطَرَس نإ :لْصف

5 3 
 ق ل

 ني هب حا ناك كلِ همن ْنَمَو اهفراًصَمىلإ اًهِفْرَصَو اًِئاّضْنإب مومي نَم قحا وهف

 ام ٌعومجب هبَهْذَمْلاىَلَع يِضاَقْلِل ٌرَظْلاَف ءاعيش طرشي مل نإو يأ ءألِإَو “ورع
 .نيريثك نع اهلقنو ؛يفقاولل هنأ :لوألا : قرط ثالث ةلأسملا هذه ف يعفارلا ىكح

 هنا ديفا ع اولا فرصت مل هنأ ا اهدنا را هوا هيف نأ اار

 ىنبي نأ :ةثلاثلا مالا َرظنلا هَل أل مِكاَحلل هنأ :اهفلاثو «ٌفتتملا هنأل هيلع بفرقوملل

 يعفارلا لاق يضاقلل ٌرظنلاف مدقت امك ىلاعت هلل هنأ رهظألاو كلملا لاوقأ ىلع

 .هب ىَرتفْلا معما مالك يضتقي يذلا وهو

 .ٌيظن هيف ؟ ُماَمإلا هكر اش له مكاحلل ٌرظنلا فقاولا طرش ول:

 ىلإ ُه ٌءاَدِيْهالاَو ؛ٌةَياَمِكْلاَو ؛ةَلاَدَعلا ا نق ,رِظانلا ُطْرَشَو

 فرصت u ءادتهالاو) :هلوقو ريل ىلع يلو اَهنأل يصولا يف امك يفرَصقلا

 اا آل فصلا لإ يته ال ْنَم ناف قيافكلا نم ُهَلَمْحَأ امل نايب ره

 :تقارلا طرب هل تاک نإ الر تذاع ًةلْدَع َراص مّن ٌرظانلا َقَسَف ول عر

 اخ فصلا لا

 هلاق ِهْيَلَع فوقوملاو ليكولا لوق ي ام هيف يه نأ ينبي يلوتملا ُلوبق :ٌعْوَف

 ءاهتمسقو ِةَلَْلا ُلْرِصْحَتَو ةَراَجإلاَو ةَراَمعْلا ءقالطإلا دنع يأ ُهْفْيِظَوَو «يعفارلا

 ا ی درا هال ا ا اذكر نوح و ىلع

 .[ ْمِهِطوُرُش ىلع نوما ] :َلاق يي للا لوُسَر ْنَع :لاق ؛فض ةريره يبأ ثيدحل (194)
 ثسيدحلا :فقاولا طرش ام ىلع ةقدصلا باب :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 )٠٠١۲(« ثيدحلا :ماكحألا باتك :عماجلا يف يذمرپلا هحرخأو ١50899(.

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو
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 مل رومألا هذه ضْعَب هلا ضّوف نإف ةيِكَماَجلا ٌريدقت اذكو سردملل ةيلوتلاو
 .هطرشل اعابتا ُةَّدَعَتَي

 لوق لوقلاف يعم وهو هقحتسم ىلإ ةفرص يفقولا يلوتم ىَعَّدا اذإ عرف
 هيف «باسحلاب هتبلاطم مامالل لهف نّيعُم ريغ ناك نإف باسحلاب ةبلاطملا ُهلو قحتسملا

 .ءاضقلا بادآ ق حيرش يضاقلا امهاكح ناهجو

 طرشي نأ الإ ءليكولا لزع امك وربع ُبْصَنَو هالو نم ٌلْزَع فقال
 نوكت نأ هبشيو :يعفارلا لاق 0 فقاولل سيل هنإف يأ وِفَقَوْلا َلاَح ُهَرَظَن

NG Saروق  CET 

 بلاط َرَهَظ ْوَأ ِةَدّمْلا يف ُةَرْجَأْلا تداَرَق ٌرِظاَنلا ّرُجَأ اذِإَو ٌنّيعَتُم هلاق امو نالفل

 اذإ ام َهَبْسَأَف هتقو يف ةطبغلاب ىرح دقعلا نأل ّمّصألا يف ُدَقَمْلا خسف ْمَل ةد ٍةداَيَرلاِ

 و بلاو رئيظرأ قاوسألاب ةميقلا تعفترا مث لفطلا لام لولا عاب

 ءسفنب خيسفنبف ل انتحل ىاوظبفلا فلا عاقل 10 :يناثلاو

 نإو «دقعلا را اا 6-00 تناك نإ :ثلاثلاو «مامإلل ٌلامتحا هيفو

 ةرثكي جالا تريغت اذإ مامإلا دنع بفالخلا لو eT ةدايزلاف رثكأ تناك

 يف امك ُهَضَرَف ُةريغو هلا ٌرثأ الف لثمل ةرحأ ىلع ديرب انوبز دجو اذإ امأ «َنيبلاطلا
 تدازف هانزوجو كلملا مكحي هيلع فوقوملا رّثجأ اذإ امع رظانلاب زرتحلاو «باتكلا

 cS لا

 هل نأ «لثملا نودب ُهَرَحَأ تاك ولو :مامإلا لاق ّىلطلا

 ها سا دع

 هعيب هل نأ طَّرَش نإ :راكذتسالا ١ يث يمرادلا ل jE :باَبلا اهب محن ٌةَروَُم ع ورف

 ولو «همکح زوجي مکاح هب ركع ذا نسي ية RS وأ

 فقو ولو «ناطقلا نب با نع يمرادلا هلق ؛ضِقن عامل فقو نالطبب مكاح مك کی

 اع ل
 مس

 ُةَلقن ص هلع يف دارسي اذكب رمعیو O يظر هريس وحسم ىلع

 نب دمحمو فسوي يبأل افالخ حصي مل كفرت a اق رقما اذإو فيا دع



 A فُقَوْلا باك

 ةحبسملا رح زات رغ م دعأ دحسلا ولع نم ريك لام لمح اذإو «نسحلا

 يك نبا ُهَّلاق ِهِيَلَع ةدايز دجسملل هيف ام هب يرتشي دئارلاو ةرامعلا هب تَديعُأ

 ىلع فقر فِقاَولا نل كاصأ ءىش هب ىش ال دجسم ةرامعل فوقولاو

 ؛دجسملا ةقفن نع ٍضقولل ِةَّلَع نم لضف اذإ :يمرادلا لاقو «ٌلافقلا هب ىتفأ ٍةرامعلا

 ٤ ا :ناطقلا نيا لاق اسی یتح فقر :ةريره يبأ نبا لاق :ناطقلا نبا لاق

 واتف يو ن ممت ملازغلا ىواتف يف «لاملا تيب : ةلغلا هفكت اذإ ط :لا يف ناك اذإ هيلع

 ىلع ٌمكاحلا هتوف | اقلط نوک اراق افر ویا نم داجسملل ٌمكاحلا ىزش

 ولو انتو هلم ل ءارشلا درس نانو اع الرس كلذ یارو یا

 عراسف اقاروأ تغلب ةمهم ًاعورف انه اه لصألا يف انركذ دقو ةرشتنمو ةريثك بابلا

 .نيعملا هلل او دشرت اهيلإ



 ريل

 يرجنلا سر ارب
 کو ورمل للا ہنر

 وو :ىلاعت هوب اھ اواو رور یآ عیرلا بوب نی هلأ بي
 هوقو هَل اهب ُداَرُمْلا :لبق '4اًهودر وأ اَهنِم َنَسْحَأب اريح ةي يی

 ٌىَِقَهِببْلا يِفَو ةَقَدصلاَو ةبهلا اهب ُداَرُمْلا :ليق 4ح ىلع لالا ىتآو# :ىَّلاَعَت

 ,05+ ًاوُباَحَت اوَداَهَت ] وِفْيِعَص ٍداتْسإَ

 .85 / ءاسنلا )۱۹ )٩

 ,۱۷۷ / ةرقبلا (195)

 ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ أرباح اوُداّهَت ] :لاق يب يبلا نع بط ةريره يبأ نع @ )٠۹۷(
 (١؟58١51) ثيدحلا :ةيدهلاو ةبلا ىلع ضيرحتلا باب :تابملا باتك :ىربكلا

 ةداومو ةبراقم يف )1١( باب :نامتإلا بعش يف رخآ دنسب هاورو .هنع تكسو

 (٠ه) مقرلا :۸ 4ص :دئاوفلا يف يناكوشلا لاق .(8977) ثيدحلا :نيدلا لهأ

 يف يدع نبا لاق :ليعامسإ نب مامضب لولعم ثيدحلاو .فيعض رصتخملا يف لاق

 رظنأ ٠١. ٤ص 4 ج :لماكلا :رظني ؛ىهتنإ .هريغ اهيوري ال هنيداحأ نإ :لماكلا
 :لبنح نب دمحأ نع :لاق :(7058)مقرلا :رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت

 ال :يئاسنلا .ًادبعتم ًاقودص ناك :متاح وبأ .هب سأب ال :نيعم نبا .ثيدحلا حلاص

 :يدع نبا لاق .هيف نوملكتي :يدزألا لاق .(تاقثلا) يف نابح نبا هركذ .هب سأب

 أرق نأ :يبهذلا طخب تأرق :لاقو .هريغ اهيوري ال مامضل اهتيلمأ يلا ثيداحألاو

 لاق ؛كورتم نادرو نب ىسوم نع ليعامسإ نب مامض :ءايضلا ظفاحلا طخب

 ىوقيال فيعض نادرو نبا دانسإف اذه ىلعو .ىهتنإ .يناقربلا نع هلقن :ئطقرادلا

 .ملعأ هللاو .هسفنب

 4٠: ص :ثيدحلا ملع نم نيرشعلا عونلا ركذ :ثيدحلا مولع یف مكاحلا هاور ©

>> 
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 1 ٍةَبهْلا باك

 باول ًاَجاَتْحُم َكّْلَم نف فه ةايحلا يف ع يأ .ضوع الب كيلْئَشل

 دام يأ ٌةَبِدَهَف هل أ ماَرْخإ هَل بوو | ناَكَم ىلإ ُهلَقَ نإ ةقدصف ٍةَرِخآلا
 مسا صاصتخا يتو < يكس الو ايم ؤقدصو ةيدح ل ءلقنلاب بهل نع يهل
 ىلع اورج باحصألاو فنصملا معن ةرئاج يىغلا ىلع اهنإف ءّرظن جاتحماب ةقدصلا
 ؛لوسر ه هيل ىَدْيُملا نيبو ُهنيب نوكي نأ ةيدهلا يف طرشي ي ال هنأ ُهَبشألاو «يبلاغلا

 را هذه ضف ةقدصلاو

 . ىهتنإ رر نب انس نع ير ليت يب نع لص ناصع نش
 :ناقيرط هيف مامضل نوكي نأ :١*0ص ٤ ج :ةيارلا بصن يف يعليزلا لاق

 يف :صيخلتلا يف رجح نبا 7 .ىهتنإ .نادرو نب ىسوم نعو «ليبق يبأ نع
 .ىهتنإ .نسح هدانسإو «ةريره يبأ نع هدنسب باهشلا دنسم
 راحت اداه ] :ي هللا ُلوُسَر لاق :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ©

 هاور :يعليزلا لاق .[ مهيار ٌماَرِكْلا ارو دم مک دالا اوترو اوْرحاَهَر
 هيفو ١: ٦٤ص 4 ج :دئاورلا عمجم يف يمئيهلا لاق .طسرلا همجعم يف يناريطلا

 .ىبهتنإ .مالك مهضعب يقو تاقث هلاحر ةيفبو همحرت نم دحأ ملو «متاح وبأ ىنثملا
 .رظن هدانسإ فو :١8ص ۳ ج :ريبحلا صيخلت يف رجح نبا لاقو

 هللا لرش لان :لاق :يناسرخلا هل اديع نب ءاطع نع ًالسرم كلام مامإلا هارر ©
 ًاطرملا :رظني .[ ٌءاحَّشلا ٍسْهَدَتَو ؛ اوباحت اًوداَهنَو لعل بهذي اوحفاصتر يق
 هتم )١5( ثيدحلا :ةرجاهملا ف ءاس ام باب :قلخلا نسح باتك :كلام مامإلل

 ۸ ج :دييهمتلا يف هلاق .اهلك ناسح ىتش هوجو نم لصتي اذه :ربلا دبع نبا لاق

 .(5/ها/07) ثيدحلا ۳۵٣۲: ص

 ّيَلِإ يدضأ 7 لو هللا لرسر لاق :لاق ؟هيط ةريره يبأ ن .ع ؛اهيلإ بودنم ةبطا )١58(

 باتک حسا يب يراخبل هاور .[ تلحأل عارک رك ىلإ تيد ولو «تلبقل عار
 :ىراكلا نتسل : | ي يقهيبلاو .(0108) ثيدحلا :عارك ىلإ باحأ نم باب :حاكتنلا

 يَا ل ] :َلاَق يي هللا لوس نأ :
 ر ةن يلب اناث اكد تک عام یک توف دلو تب عا هل
 ننسلا يل يقهيبلا هاور . .[ عْوُج ٍرْيَغ ن اوداَهت ذك يالا مس دقو ] :لاَو سانلا
 ءاور :١؟ ص 4 ج :دناورلا عمم يا يمشيملا لاق .(17151379 ثيدحلا :ىربكلا

<< 

 : هل سنأ نعو . (E T11 ثيدحلا



AYةّبهْلا بات  

 موفي الن :تاكيلمتلا رئاسو عيبلا يف امك ءاظفل ُلوُبَكَو باج هلا طْرَصَو

 اقعنا ىلإ ٌريصي نم نأ كلش الو :مامإلا لاق« :عيبلا يف امك اًمُهَماَقم ٌءاطعإلاو ذحألا

 قتعأك لوبق ىلإ جات الف ؛ةّييَمَصلا ةبهلا ىنثتستو ؛ةبهلا | يف ُهئرْحُي ٍةاطاَعُمْب عيبا

 رشا :لاق ول اذكو ههيلع يو ةه كلم يف لحدي هنإف ُهَقَْعَأَف ينع كدبع

 دحأ ىلع ًاضْرَو ال ةه كوكي :انلقو فاححصو اهب هل ٌةارشو ابر كمهاردب

 ٌريصي ال هب ارو هتحوزل الح ىزشا ول هنأ لا نع اگلا ينو «نيهحرلا

 هَل اكيليَت وک رْيغّصلا دولا يفو (اهل اكلي

 ف لاق نأ لولا اهي اطا نإ ةيلا عم ةناكلاب فا ةقعت له ل

 هيلإ ةراشإ يارا مالك فو عيبلا يف فالح ا هيف نوكي ذأ هسي :بلطملا

 ڻوکيو يأ اذه نم ٿلا يفك لَ ءحيجملا ىلع ِةّيِدهْلا يِف ناَطَرتُْي الو
 يف سانلا ِهْيَلَع ىَرَج امل اعا لوُبقلاك نوکیو يأ كاذ نم ُضْبَقْلاَو ؛باجيإلاك

 ةّيِصولاو عيبلاك ناطرتشُي :يناثلاو ءراصعألا

 .ةَبهْلاَك ةقدصلا عرف

 ُهَمَلْعَأ اذإ هيدي نيب ىَدْهُمْلا عضوب ةيدملا كلم لصحي :ًيوغبلا يواتف يف :ّعَرُ

 ! ُهكِلَْي ل يلا ُهَدَحَأ و ۽ ديدي نیب عضوو يِبَص ىلإ ید ولو :لاق هوب

 امف راحل روف ؛َتاَمَو هئاقدصأ ءامسأب وِرفَس يف ًاكيش جاحلا ی رشا تا

 تاسع

 .ًاضيأ فنصملا مالك نم ذحۇيو ؛بيطلا وبأ يضاقلا هلاق ؛هئاقدصأل ُةاَّمَسَو ٌةاَرَتْش

8 
 سمو ةن

 دقو ءامهيف رتعي امو اًميلاح حوضول نيدقاعلا ىلع مالكلا فنصمل | لمهأ :ةيبنت

 ال ُهَرَكَذ اميف طرشلاب يفنصملا ذارمو كاذب امه ٌلارغلا لامشإ نع يعئارلا را

 .هتقيفح نود ةنم دب

 هفعضو ةعامج هقنو دقو ريشب نب ديعس هيفو هوحنب ريبكلا يفو ريغصلا يف يناربطلا

 ۲ ج :(1۸۷) مقرلا :ريغصلا مجعملا :رظني .ىهتنإ .تاقث هلاجر ةيقبو نورحآ

 .750ص ١ ج :(751/) مقرلا :ريبكلا مجعملا فو ٠١. ص



 4A4 ةَبهلا باتك

 ةه يه ٠ «كبقعل وأ كيترو يهف تُم اذا َراَدلا ِهِذَه َكَتْرَمْعَأ :َلاَقْوَلَو
 دوعت الو لالا تيبلف اونوكي م نإف .هتثرول ٌرادلاف تام اذإف «ةَرابعلا َلَّوَط هتكل يأ
 نإ هب قلو هل یر ريغ أ ٍلُحَر امي ] ماسلا ةاللا َِْلَع هلوقل لاحب بهاولاىلإ

 ۲ ُتِنِراوَمل هي ييو تعفو ٌءاَطَع ىطغأ ُهلأل ءاهاَطْعأ يلا ىلإ محرق ال ؛اًهِئِطْعَأ يِذَلِ
 نيبو اهنيب قرف الو «باحصألا ٌرثكأ هيف عب رادلاب بفنصملا ٌليثمتو ؛ ۹ لسم ةاور

 .ثيدخلا ٌرهاظ وهو اهريغ

 يبيدَجْلا يف اَذَكَف توما دعب امل ضرب مو يأ هَكَترَمَْأ ىَلَع رصف وأو
 قضم اهلخأل ثار ىر ]ماسلا ةالّصلا لع لوقا يهل مك هلو حيي يأ

 للا ُلوُسَر َراَجأ يلا ىَرْمُعلا امن ذإ ] ه5 رباج لوقل نالطبلا ٌميدقلاو «"' "هيلع
 ىَلب حر الإ تش ا كل يه لا اإ اا .تليقعلو كل يج نرتب ذأ

 .ميدقلا يف لاوقألا رهشأ اذهو © ملسم هاور [ اًهِحاَص
 ثيداحألا قالطإل ٌّمَصَألا يف اَذَكَف يَلِإ َْتَداَع تُم اذإف :لاَق ولو

 ' :يناثلاو ءةدسافلا طورشلا رئاس سابق نع وب اودع ماكو :يعفارلا لاق ءةحيحصلا

 اكس طرشلا ىلا عمت :تلالو دلیل تتم وپ ت رش هلل لطب

 ىلوأَو قالطإلا ةروص ىلع ؛ برت ةروصلا هذه نأ :ِررَحُمْلا ةرابعو «ةيبنتلا بح
 ّحّصلا َلَدَي ا ل او اا

 :ىرمعلا باب :تابحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور ؛هلل ادبع نب رباج نع ثيدحلا )١49(
 يف ءاج ام باب :ماكحألا باتك :عماجلا يف يذمزتلاو )١١۲١/۲۰(. ثيدحلا
 .حيحص نسح ثيدح :لاقو )٠١١١(« ثيدحلا :ىّرْمُعلا

 يف يراحبلا هاور .[ ةا ىَرْسُعْلا ] :لاق لي يبنلا نع ؛هيط ةريره يبأ نع )۲٠١(
 يف ملسمو IY) ثيدحلا :ىرمعلا ف ليقام باب :ةبطا باتك :حسيحصلا

 ٌتاَرْيِم ىَرْمُمْلا ] ؛نعملا ظفل امأ .(1577/937) ثيدحلا :تابهلا باتك :حيحصلا
 نعو ءاضيأ )١577/87( ثيدحلا :ةريره يبأ نع حيحصلا ف ملسم هاورف [ اًهِلْهَأل

 .[ هَل تنجو ْنَمِل اهنا ىَرْمشْلاب لي يبلا ىضق ] ظفلب )۲٠۲١( ثيدحلا يف رباح
 O1 ثيدحلا :تابحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (۲۰۱)



 هلا باتي ۸6

 نع هحورخل نالطبلا :حصألاف دير َرْمُع أ يِرْطَع كَل اًهتْلَمَج :لاق ول :ٌعْرَف
 .داتعملا ٍظْفْللا

 تم ناو يل ْتَداَع ىِلْبَق تُم نم انإ يأ ؛ىَق 2 ر كَل اهتلَعَجْوَأ َكَتْبقْرَأ :لاق و

 ٠)د يدجلا ىلعف يأ ملو ٍديِدلَجْلا نيلوَقْلا ُدْرَط ْبَهْذَمْلاَف كَل تّرقتسا َكَلْبَق

 ْنَمَق اوبر الو أوْرِْعَت ال ] ُمالَّسلاَو هالّصملا يلع هلوقل طلا أوُعلَيَو ةبه حصي
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 نالطبلا ميدقلاو © ' ”يئاسنلاو دواد رب أ هاور [ ِهمتَروِل رهف ُهَرَمْعَأ وأ اعيش بكر لام م

 ْحَرَصُي مل هنأ اًماضتقمو ةيربسفت يه (يأ) هلوقو .نالطبلاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو
 ٍِكْلِمْلا َمكُح هتافات نالطبلاب هب ّحَّرَص اذإ اميف يدرواملا عطقو «روكذملا طرّتشلاب

 ني قرف الف كلذك اهويسنتو اهانعم ناك اذإ أل رهاظلا وه فالخلا ميمعت نكل

 الثلا لاوحألا يف ىَبمَرلاَو يرمُعلا ةحِص ببهذملا ٌلصاحو ءال ْمأ هب حرص نأ

 ؛هبحاص توم بقري امهنم لكف بارما َنيِىَبقَرلاَو ِمُعْلا َنِم يِرْمُعْلا :ةدئاف
 .ةيلهاجلا يف نيدقع اناكو

 عساك زج ات ّنأل تبه راج ؛نايعألا نم يأ ُهْعْيَب راج اَمَو : لصف

 ةبقح ريع بهل ثبات نالو عني َراَج) ِةَلَكاَسُمِ تيه َراَج) نم ءاتلا فذحو

 الو ؛ٌرئاج هنإف ِةّمَدلا يف املس فاّصْوَألا عيب نعو ءِنْيَدلا نع نايعألاب انزرتحاو

 ةطبْقيَو سيحل يف عو يم يف فلا كمي :لوقي نأ لغم ٍِوْحَنىلع هبا روحت
 بوُصْغَمَو لوُهْجَمَك ءب زوج ال امو يأ ءآل امو انالار يضاقلا هب حرص امك

 حالطصالا ىلإ فوقوملا ةبه لوهجلا نم ىنئتسُيو اف اَمِل اق «يتبآو يأ «َلاَضَو

 يتأيس امك ِنْيَجْرُمْلا ماَمَح طالتخا ةلأسم اذكو ءٍضْئاَرَفْلا يف يعفارلا ُهَرَكَذ ةرورضلل

 .هباب يف

 .حيحصلا )١(: ةحسنلا يب (#)

 .(55557)ثيدحلا :هبقعلو هيف لاق نم باب :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )5١7(

 يف رباح ربخل نيلقانلا فالتخا ركذ باب :ىرمعلا يف باتك :ننسلا يف يئاسنلاو

 .777ص ٦ ج :ىرمعلا



 4 ٍةَبهْلا باك

 ؟ ةَيِراَع نوكت له ٍهاَهِتَيِم فو ؛ةراحإلا قيرطب ٌمفادملا هيب زوجي امم :ٌعْرف
 .مَرلت ال ةيراَغ اَهْنَأِب يدرواملا َمَرَجَر ؛تاهجو

 راج :يدابعلا لاق ُلُكْأت وأ يِطخت وأ يلاَم نِم ُذحأت ام لح يف تأ :لاق :ٌعّرَ

 :لاق ؛امهفالخب ةلرهج حصت يهر تحابإ لكألا نال ىاطعإلاو ٍذخألا َنوُد ٌلكألا

 ال تعيش هش ام يِرَمَت نِي ذخخ وأ تعش ام بنوا نِي خو يمك لذا لجرل لاق ولو
 افقلا لاق دقو .لاكشإ هيفو مسالا هيلع ْعَقي ام ُّلَمَأ هنأل ءدحاو ٍدرقنع ىلع ديزي

 ناك تش ش ام ورامي ْنِم ذات نأ كَل تْبَاو يناسب لحدا لاق ول :هيواتف يف

 .ةحابإ

 ال ناك نار ناو هات ات زوج یف تارت س يآ .مهرخ ةعج يح الإ

 ءدارفنالا ا ر ر اک اک لل ود و کریک ناو یش

 ي يعفارلا مالك يقو ءفنصللا ُهَداَ ام ءانشتسالا اذهو نوذح ال ذإ ةبهلا يف َرفَمْغاَ

 دنع ٌيهظي :مامإلا لاقو .ُهّيِه زوجت ال هنأ يضتفي ام فيرعتلا يف ةّطَقللا باب

 يكل «صاصتخالا يف بِه بهاولا لحم هَل بوهوملا لالحإ ىَنْعَم ىلع هيف هيف ههل حيحصت :

 اكمإ بلكلا يف أل ىّرفأ انه عنلاو لكلا وه يف اور ا نأل وب خطقأ ل

 يش هيف بجي مل هل أ لش الو فلم هفتا أ ولو ُلَّوَمَنُي ال اميف ٌعقي الو .عافتنالا

 :لاق قبا يف ُهاَْرَكَذ يذلا جري هيلع فال لشرب ِهِناَمَص يفف ٌلثِم هل ناك إو
 .ةبهلا ٌلاَطْبِإ رهظألاو

 حابصیسإلل سجنلا تِيَرلاب ةقدصلا ةحصب عطقلا يغبني :ةضورلا يف لاق عرف
 ةو ورع

 ا .اهوحنو ةيصولاب هيف ديلا لقن زوجي هنأب يلوتملا مرح دقو ووحنو

 تاع توماس اوا
 فب قدصتي ر ةعيب از يال ةيحضألا دلج عرف
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 يف ُةركذ امك هب عفتني و 7

 ا ا را ام اذكو یاب

 راح ٌريسْعُم وهو اهقتعأ وأ ةنوهرملا ةيراحلا نِهاَرلا دلوتسا اذ ذإ اذه سكع :ًع رف



AY ةا بات 

 يعفارلا هب حرص امك ريغ نم الو نهارلا نم ال اته ڙو الو ةرورضلل احب 4

 .هباب يق

 :ىنعماب ًارابتعا ِسَهْدَمْلاىَلَع لوبقلإ جاتحي الو يأ ُءاَرْبِإ نيِدَمْلِل نْدلا ةه
 ةضورلا يف حصو عيبلاك ٌحّصألا يف َةَلِطاَب ِهِرْيعلَو ,ظفللاب ًارابتعا جاتحي :لبقو

 .هنهر ةحرص ىلع ٌءانب ةحيحص :يناثلاو هب عطقلا

 بحاص لقت «ةباحصلا نم عمج نع يور هنأل ضب الإ بووم ُكْلْمُ الو

 كلي :لوق قو «ضرقلاكو مهل فلاخ الو ءمهنم ةعبرألا ءافلخملا نع يلبنحلا نغم

 نإ كانه ُةُملعتس امك بحر مهوب ءاربتسالا باب يف يفنصملا ٌمالكو ءِدَقَعلاب
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 كذاب «لقعلاب َكلَم هنأ اي ضبق نإف «فوقوم هنأ :ثلاث يفو «لاعت هللا ءاش

 ةو ْنْهَرلا ىلع ًاسايق هكلمي لو زي مل هنذإ ريغ نم ضبق ولف يأ هوبِهاَوْلا
 ضابقإ ىلع فقوتي الو :هريغو يضاقلا لاق «هدعب وأ ٍدقعلا سلجم يف ّضبق هاوس

 ٠ تاَمْولَف .عيباا يف رم امك راقعلاو لوقنملا يف ضبقلا ةّيفيكو «يدرواملل ًافالح

 يأ ُكَماَقَم ترار ما ضنا ٍةَبِهْلا ني هل بوهوملا وأ بهاولا يأ ءاَمُهُدَحَأ

 خسفني الو ؛ُبِهاولا ُهَضْبْقَأ نإ ةيناثلا 3 راد ضبقيو ؛ضابقإلا يىلوألا يف ريختيف

 ٌنايخلا هيف طورشملا عيبلاك توملاب خيسقني ملف ؛موزللا ىلإ لرو دمع هنأل معلا

 ىلإ لوي هنإف ؛َقْرَملا تفلسأ دقو ِةَلَكَوْلاَو ةكر سلاَك هزاوحل ُدَقَحْلا حسَفَْي :لبِقَو
 .امهفالخب موزللا

 .ةئامغإو اًمهدحأ نونج يف راج فالخلا :ٌعْوَف

 ىلإ ٌرمألا مهب يضفي الإ هدأ ٍةيَِطَع يف ُلذَعْلا داول نسير :ةاصن

 ول ْمَعَن ءًامارح لعف :كابح نبا لاقو ءاهوركم لَم دقف دعا لَن إف رقما

 بلطملا بحاص هيلع هنن امك ُفِلاَسلا ٌروذحما هيف سيلف ةجاحلا يف هدالوأ توافت

 .ضبقلا لبق ءاربتسا نَمز ىضق ولو :لاق ثيح :(۳) ةحسنلا يف (#)



 ۹A۸ ٍةَبهْلا باتك

 براقألا د و ٌلارغلا ماك َمَهْفآَو ٌةَدَجْلاَو ُدَجْلا اذكو دلاولاك رك اميف ٌمألاو

 ءشاَحْيِإلا نم هيف اميل ْمِهْيِف ةذرط لمتحيو ٌروكذملا مكحلا مهيف يرجي ال ةوحألاك
 مث بلطملا بحاص هيلع هبت ٌبحاو وهو ربا مدع ٍدالوألا يف ٌروذحما ّنأب قرفي دقو

 اذإ هنأل ,ىكنألاَو ركذلا نيب يوسي ناب :لاقف لْيضفتلا مدع َدَع ةّيفيك فنصملا ركذ

 للا ءاطعإل ارظن «ثرإلا ٍةَمْسِقَك :ليقو 2" ”قوُقُعْلاَ ٍةَشْحَّوْلا ىلإ ىدا لضاف

 هَ هللا َضَرَق انب ضار ثراوسلاَانأب قف لوألا دم ؛ لإ مهل بحو ام ىلاعت
 هيلع ةَ امك فالخلا هيف يرمي ىتح ىتنألاك ال ركذلاك ىشنخلاو «اذه بفالخب

 .بذهملا حرش ضقاون يف ُفنصملا

 ْنَأ ٍلُحَرِل لج ال ] ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل وِدَّلَو ةه يف ٌعوُجّرلا بألِلَو

 يذمولا هححص [ ذلو يغب امد ال انف عجم ةه بقت أ عح نب

 ملاک يأ لوألا رئال اذكو راب افيفع دلولا ناك نإ هرکی ْمَعَن ٩ ”هريغو

 ؛کوالوا ن ب ارلدعإ ] : 4 هلا ٌلوُسَر لاق : :لوقَ بطي ربشب نب نامعنلا نع 2 ٠

 :حيحصلا يف اقلعم يراخبلا هاور .[ ِةيِطَعْلا يف ] ظفل فو .[ ْمُكِدالْوَأ َنْيَب اولدعإ
 :حيحصلا يف ملسمو .ةدايزلا ريغ نم الوصوم (7967)ثيدحلا :اهلضفو ةبملا باتك

 يلو (177110/17) ثيدحلا :ةبهلا يف دالوألا نيب ليضفت ةيه ارك باب :تابهلا باتك

 معنا: :َلاق [؟اَوَس ربل يف كِل اونوكي نأ كرسي ] :لاق مث (۱۹۲۳/۱۷) ثيدحلا

 ضعب لضفي لحرلا يف باب :عويبلا باتك :نئسلا ين دواد وبأو .[ أذإ الق ] دلا
 نأ كرسي سيلا ] :لاق "5 47) ثيدحلا يفو ؛(5 4 )٤ ثيدحلا :لحللا يف هدلو

 َلِوْعَم نأ ّْقَحْلا نم َكْيَلع ْمُهَل نإ ] ظفل نو [ ؟ةاَوَس فلل لا كلارا
 .[ كوري نأ ّقَحْلا َنِ ْمِهْيَلَع كَل نأ امك مُني

 باب :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحل )4(
 ءاج ام باب :عويبلا باتك :عماجلا ين يذمرتلاو (e) ثيدحلا :ةبلا يف عوحرلا

 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح :لاقو «(۱۲۹۹) ثيدحلا :ةبلا يف عوحرلا يف

 يف يقهيبلاو .رمع نبا نع بابلا نو :لاق (۱۲۹۸)ٰو .حيحص نسح ثيدح
 .(5؟51) ثيدحلا :هدلو لجرلا ةيطع باوبأ عاج :تابهلا باتك :ىربكلا ننسلا
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 ٍةَقفنلاو قتيلا يف بالاك مهنأل ٍروُهْتَملا ىَلَع «نيتهجبا نم تادحلاو ٍدادجألاو

 بألاب صاح ربخلا ّنأل مه عرج ال :يناثلاو « ءعرحرلا يف اذكف صاّصَما ٍطوَقْسَو

 ؟ راج وأ ةقيقح وه له ُمَعَن ءاضيأ َدَجْلا لَمْ ربخلا يف ٌدلاولاو ءيا | ُهَلْلَع اذك

 ماَمْعَألاو ٍةوحخإلا نع لوصألاب زرتحاو «هللا ءاش نإ ٍضْئاَرفلا يف ٌهفِرْعتَس فالح هيف

 ُهَرَكَذَو بِناَجألل عوحُر ال امك اعطق مهل عوحُر ال ُةنإف يبٍراقألا نم مهريغو

 «صرصنملا حصألا ىلع ٍةَقَدَّصلا يف اذكو «ةّبهاك هيدا يف عوحرلا مكح : :ٌعْرف

 يف ُهَحُّحصو ةيراعلا لئاوأ يف هب ّمَرَح ُهلباقمو ءانه يعفارلا حص اذك ؛ةبه اَهنَأل

 مرج يب ٌدوُصْوَم وهو ةرحآلا يف باودلا قدصعلا َدْصَق األ انه ريغصلا حرشلا

 لَم لرم ُهنأل ؛ايقاب ماد ام ىَدِفملا ي ٌعوحرلا يدهُملل نب :هيواتف يف لافقلا

 تل

 8 .يصنقل لق دیو خرب ل تلوم را أ هيك و هول انکو ريل

 نم ٌةانركذ امل ءاهِتَعاَرِزَو اًهجْيوْرتو ِهقتِ قيِلْغَتَو ءامهضبقأ اذإ ام فالخب ةنطلسلا
 باوح اذهو اَهَحَرَر وأ ُهَراَغَأ ول امك يبَهَدَمْلاََلَع ةراَجِإلا اذكو «ةنطلسلا ءاقب

 انّروَح نإف ًالإو ٌعجر رجأتسملا عيب انضَّخّص نإ انإ :مامإلا لوق ُهلباقمو َنيرثكألا

 .ٌددَرت رحأتسملا يفف انعم إو , كلذكف نوهرملا يف عوحرلا

 ةهح ريغ ني نآلا داي يف ةنأل حلا يف ْعجَْْمَل داعو كلم از زو
 نعل دوحول عحري :يناثلاو عل اهب ىَرَتشاف َمِهارد هَل بهو ول امك وهف بألا

 لري ل يِذلاَك َدئاَعْلا لرل د أ يف الخلا ىلع یم فالخلاو اًهِتفص ىلع وي يف

 .ُدْعَي ْمَل يِذْلاك و

 ةّدرلاب كما لاَورب القو دولا ترا ول :ٌعْرَ

 .عوُحرلا

 بهذملاف مالسإلا ىلإ داع و 5 ر



 بها باتك
۹۹ 

 يأ ةلصفتملا ال ؛لصألا ٌعِبتت اهنأل ,ةلبصتُمْلا ٍهتداَيِزِب هيف ٌعَجَر دار ولو

 .هِكلِم صلاح يف ْتّنَدَح اهنأل بئكلاك

 ْوَأ يكلم ىلإ ُهَنْدَدَر وأ َُتْغَجْرَتسا وأ ْتْبَهَو اًميف ْتْعَجَرِب ٌعوُجّرلا ُلُصْحَبَو

 :ينايورلا لاق .دوصقملا يفي هلك كلذ أل ءاَهَتلطْبَأَك ُهَهَبْسَأ امو يأ ,ةَبهْلا تلضقت

 «حيرص خلل :يضاقلا لاقو ءاهتخ سَو ةي تطأ هتيانكو ُتْمَحَر ةعيرصو

e 
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 فالجب فيو ِهْيِف كمل ناب قرف ُلوَألاَو ايلا نمر يف عيبلل سَ تاما
 جوي مل إف ضاق اهََم دج نإ راغ هلا يف فصلا هرَكذ امو ويف نح ام

 بحاصل ٌلامتحا هيف ؟ أعور نوكي ال أب عطقب وأ ضيق اذ ذإ اع ىحتلي لَه

 E E ناو منال يق ةرع لولا نا فالح الو :مامإلا لاق ءيبلطملا

 ا ءطّولا ةَحاَبَيْسا ةلاحتسال
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 ا هلوقو ءفلس امل يباثلا يفنب ٍةدْيَُم ةه يف لوصألا ريل َعوُجُر الر فدع كرمال هع

 طاس ال يلا هيف مالكلا نِ منا لت هيب ةوصقمو اولا

 ىم بارشا يف مالكلا ىلإ ٌجّرَدَلا اضيأ ةدوصقمو ءاهيف عوحُرلا ىلع ّينحألل

 هيضتقي ال ذإ ةبترلا يف يأ نول ّبَهَو نإ بارث الف ديم مو نعي کک

 «ضوعلا وه باونلاو اَمُهَنْوُد نمل يضاقلاو ريمألا ةبهك كلذو داع الو فل

 هراعأ ول تأل ءِسِيئرلل سورا بهو اذإ امك يأ ءرهظألا يف هني ىلغأل اذكر
 بجي :يناثلاو فاما ناَيْعَأاِل ًاقاَحسلإ ! بهو اذإ كلذكف ٌءيش ا اراد

 NE لمت RO O SE لصأو هوب ةداعلا دارطإل ُباوثلا

 اذه ِةَفاَدَّصلا ديكأتو ةّلّصلا هلثم يف دصقلا دل يَهدَمْلَلَعِرظْنِلَو «نالرق هيفو



 ٍةَبهْلا بانك

 3 a كعك ب عكر ,AE ھ4 0 و 51 لح
 ٍضغَب ةني مهضعب لمحت ال نارقألا نال ؛«قباسلا فالخلا درطي :ليقو «قرطلا حص

 ُبحاص ةاكح نالوقف الإو قحا با ولا َدّصَق نإ :ليقو توُضَرَعُي لب داع

 اذإ َدقعلا ّنأل ٌّمّصَألا يف بوُمْوَمْا ةميق وهف بارلا نعي بجو نإف ايلا

 هاك مقل هيف تيجو هن مسي مو ضرعلا یضتق
 05 ايعا ّحّصألاَف اذه ىلعو
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 بوه لب ُفنصلا ُهَحَّحّص ام ىلع ةميقلا ٌمزلت الو باوثلا موي ال ضع موي ةميف

 هل نكي مل اهبلطي مل نإف «ةميقلا بهاولا بلط اذإ بوهوملا درو اهعفد نيب ٌريخم هل
 :يناثلا هحولاو هَمْيِقلا ُهَل بوهوملا َلَدَب اذإ بوهوملا ٌعاجرتسا يبهاولل سيلو درا

 هتاف ظفللا ىضتقم. لمعي مل ةجولا اذهو ءهيلع باوثلا مسا عوقول لّومتي ام ّلقأ هنأ

 لومتي ام ّلقأ َعْفَد فعلا ٌلهأ ُحِبْفَتسَي ذإ فعلا ىضتقم الو ةا اضَرِع يضفي ال

 هب ىضري ام :عبارلاو اعلا يف ول ابار ةا هت :ثلاثلاو ءريبكلا ءادهإ دنع

 ٍةَمْيِقَرْدَق لوقي نأ هل يِغَبنَي ناك (ِسرُمْرَملا مْ همي َوُهَف) فنصملا لوقو «ٌبِهاولا
 كلذ نوكي فيكو ءاّهّسْفَت ةميقلا بحاولا ذأ لا نوب ردع امك بور مون

 .ًايلثم نوكي دق بوهوم او

 امك ٍةبهاك اهنأ ”هاظلاف ٌةّيدهلا امأو ءلاَح لكِ ةقدصلا يف باوث ال أ عرف

 امك يجيندنبلا هب حرص دقو هاهم هَرَكَد أكو ويئاوز نم ةضورلا ف ةركذ

 .ةيافكلا يف هدانا

 مالَّسلاَو ةَالّصلا ِهّْيَلَع هلوقل هلاحب بوهوملا ناك نإ يأ خرجا لف هب مل نإ

 ناف 'كاحلا هححص [ اهني ابني ملام اھ خأ ر ةه ابك نم ] :لاق

 :رَهظألاَق ءاذك يبيت نىل اذَه َكبَهَرَك يأ مولغم ساو طرشب ّبَهَو ولو

 ثيدح اذه :لاقو «(۲۳۲۳/٤۹١)ثیدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور )۲٠١(

 مقفاوو .انخيش ىلع هيف َلْمَحْلا لكن نأ الإ هاحرخب لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 .صيخلتلا ف يهذلا



 ۹4۲ ةّبهْلا باك

 اعني ُنوُكَيَو يرضقاتتإ ظّْللا ىلإ ًارظن هنالطب :يناثلاو «ىنعلا ىلإ ًارظن ءولَقعلا يص
 ا نإ ف هک :يناثلاو ةُماَكْحَأ تبني ىنعملا ىلإ ارظن «حيحّصلا ىَلَع

 ةعفشلا عْفَد يف نكي مل َّحّص ولو ءاذح ٌدْيِعَب وهو :ُمامإلا لاق ءاهُماكحأ هيف تبني

 لال نلْطُب بَعْدَمْلاَف ؛لوُهجَم وأ ِرَطَحْلا َنِم اتمآلَسِل ِهِلَه ْنِم عفر هَل

 :ةلأسملا ا ي بفالشملا ص حلمو :ضّلا ةاهحل عيبلا ؛ضوعلاب ٍةَبْا بجوم فلاح

 انلق نو ؛ةبهو ًاعيب هحيحصت رّذعتل ّلطاب ٌدقعلاف ًاباوث يضتقت ال ةبهلا نإ : :انلق نإ انأ

 «يعفارلا هلاق امك نورثكألا ٌةّدروأ ام اذهو «دقعلا ىضتقمب ٌميرصت وهو حص هيض

GTراع  

 وعلا نوكي نأ ب بحر ًاعيب ناك ناو عيبلاب هسقحلي ضرعلا نأ ىلع ءانب لطبي

 اذإ 0 يه هلع ندع اذإ يار ىلع اع لطي ا :ةونوق ب ولولا ا

 الف ناقباطتم ىنعملاو ظفللاف هيضتقت :انلق اذإ امأ «باوثلا يضتقت ةت ال ةبحلا نإ :انلق

١8 

 رده َوُهَق رن ٍةَرَصْوُفَك ودرب َداعْلا رجت مل الإ فرط يف ةه ثب ولو
 دودشم غ U E OA E كش مكلف لَو ءاضُيَ

 نإ هن ةي 2 لكأ يف لإ دي يف ةنامأ هنأل ُةُلاَمْعِتْسما ُمُرْحَيَو يعفارلا هلاق امك

 ENES | هلاق امك ةيراع نوكيو يأ ُةَداَعْلا ُهَتْضنْقا

 اهيفو الإ كلذب ىّمست الو ِرْمَشلا ٌءاعو حّصَْألا ىلع ءارلا ديدشتب ٌةّرصوقلا :ةدِاف

 .ٌلْيبَْز يهف الإو رمل

 مسي ملو ايادهما لإ كليك هوغو ا دلو رس قع نابل اهب محن عور

 اهنأ ةضورلا دئاوز نم امهحصأ ناهجو هيف ؟ثوكت نملف َنبالا الو بألا اهباحصأ

 بألا ىلع بجيو :لاق يضاقلا ىتفأ هبو «نبالل اهنأ َمَّحصف يدابعلا امأو ءيبألل

 نأ يغبنيف هدصق نإف «بألل برقتلا دصقي مل اذإ ٌرهاظ وهو مْيأ لبقي مل نإف «لربقلا
e ele, 5 5 70 7 3نزع -  

 ُهَدنِعَو َةْيِدَه هل َتْيِدْهَأ ْنَم ] سابع نبا نع یورو ءايضاق ناک اذإ اميس ال بحي ال



 ٍةَبهْلا بانك 44۳

 فسوي وبأ لاق هبو © '””حصأ فوقوملاو ءاعوفرم يورو [ هيف ُءاکرش مه سان
 فرش ُرْيَغ تنأو لاما اَذَه ْنِم َكاََأ ام ] حيحصلا ثيدحلا فو ؛هوحنو لوكأملا يف
 جاو ةيدهلا لوبق :لاقو «هبوجوب يرهاظلا مزح نبا لاقف “ ( هدف ٍلئاَس الو

 هنإف نيملسملل نيف وصي دحل ريمأ ىلإ ةدهأ امو «ثيدحلا اذهب مارح اهُدرو

 هلل اب هتعنمو هتوق ّنأل ؛اهب صتخيو اهكلع وب هللا لوسر انديسل ةيدهلاو مهري
 هريغ فالخب هتكربو هتاذ دوصقملاف 4 سانلا َنِم َكمِصَْي هلل ار :ىلاعت هلوقل

 ده عيب هيلإ يدهملل سيل هنأ :لافقلا ىواتف يف تيأرو «رومألا ةالو نم

 )٠١( ج :(87١١١)ثيدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١١ يف يقهيبلاو .40هص |
 حصي مل :يراخبلا لاق :لاق ؛هل ظفللاو (777١1)ثيدحلا :تابهلا باتك :ىربكلا

 ج :مرق هدنعو ةيده هل تيدهأ نميف باب :دئاوزلا عمجم يف يقهيبلا لاق .كلذ 4

 18ص ١: نب نسحلا ةياور نع لاقو .قثو دقو «فيعض رهو يلع نب لدنم هيفو
 افا باك : يراخبلا حيحص لو .فيعض وهو راطعلا ديعس نب ىيحي هيفو ؛يلع :

 نأ سابع نبا نع رك ذو :يراخبلا لاق :هؤاسلج هدنعو ةيده هل يدهأ نم باب

 نبا نم ءاح یل اند :حرشلا يف رجح نبأ لاق .حصي ملو ؤا رش ُهءاَسلُج

 لدنم هداتسإ يقو : ...عوفرملا نم ًادانسإ حصأ فرقوملاو ءافوقومو ًاعوفرم سابع

 سم يلع نب نسف تمدح نم عوفر هاش هل لقو فبعض وهو ىلع ن
 .اضيأ فيعض امهدانسإو ؛يليقعلا دنع ةشئاع نع رحآو (هيوهار نب قحسإ)

 تدخر: َُمُع َلاَثَ ؛ويقاليخ يف َرَمُع ىلع موق نأ لاق يسا نب وٿ ادبع نع (۲۰۷)
 لاق . ىلا :لاقق ؟اهتهرك لامعا تباعا اذا الام ا سانلا لامعا نم يلت كن
 نوک ن أ ذرو ريَ انأو ادعو ًاسارْفأ يل نإ تلق ؟كِلذ ن دنر ان مع

 «تذَرأ يلا ذرا تلك ين لفت ال ٍ:ُرَمُع لاق .َنْيِوِلُْمْلا ىلع ةقدص يِتلاَمُع
 هرم يناَطعَأ ىنَح «ين يل رم أ هطغعأ : لونان معلا ينط 5 لا لور ذاك

 اَمَق يب قدمو هلو هذ ] :هلو يبل لاَ . يتب ير ذا هلع أ :ُتلَقَم الام

 ت تب5 او كشف روس اب فرطت رف ناو لامل نخ ياخ

 :اهيلع نيلماعلاو مكاحلا قزر باب :ماكحألا بانك :حيحصلا ي يراحبلا هاور

 ثيدحلا :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف ملسم دنعو .(/154و ل599١ ثيدحلا

)٠ OIDل1ه-1 ۰۳۲ص هج : :ننسلا يف يف يئاسنلاو . رمع نب هلل ادبع قيرط نم , 

 ) )۲٠۸ةدئاملا / 1۷.
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 :لاقف ؛تاغل عبرا اهيف كلام نبا ىكح :ةطقللا

 مقل دق طِقأل ام طقلو ةطَقلو ةطقلو ةطاقل

 لصألاو .ُةَّلاَض ىمي ناولو ءناَرْيَحْلا رعب ةصتحم يهو :يرهزألا لاق
 ءاهبِحاَص ىلع ٍظفِحْلِ طظْوُفُحَمب َسْيَل ام لات يهو .عامجإلاو ءةريهّشلا ةنسلا اهيف

 .طاقتلالا ّدَح ُةدارمو «يسدقملا ٌُرصن خيشلا هلاق

 ريل ىلع اونواَعَتوإل :ىلاعت هلرقل يفت ٍةنامأِب ياو طاقيأالا بحت
 يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف ٌهاكح اذهو «ُهل ةنايص ابجي :َلبِقَو "ي ىَوَقَتلاَو

 ٌّحَّصألا يف وُجَيَو :ةنايثلا نم فاخي امل اعطق يأ او ريل بحت الو ءلوق
 :يعفارلل ًاعبت فنصملا ةرابعو .عنملا :يناثلاو «زارتحالاب هرمأيف ققحتت ل هناي نأ

 ىَوَقَأ فوحلا كإف «قرف امهنيبو ؛ورسفت ىلع فوحلا :يلازغلا ةرابعو «قوُولا ُمَدَع

 .قوُنولا مدع نِ مقوتلا ىف
 .كرتلاب ةطقللا نمضت الف همدعب وأ بوحرلاب انلق ءاوس :ًعْرف

 خيشلاو هطيسو يف يلازغلا مزجو ءاهفالتإ ىلإ هسفن هوعدت اليك «قيسافل هريو

 ةَهارك :بيطلا وبأ يضاقلا لاقو «ييرحت ةهارك اهنأب سنوي نباو هبيذهت يف رصن
 و
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 طفلا باك وهو

 بجي :يناشلاو ؛ةعيدولاك ِطاَقِيْلالا ىَلَع ُداَهْشإلا بج ال هنأ :ْبَهْذَمْلاَو

 لوألا لمحو "' ”ةريغو «دواد وبأ ةحرحأ امك هب مالل لوق :ليقو «هحو وهو

 يف اهحصأ :ةحجوأ داهشإلا ةيفيك يو .لوألاب ٌعطقلا :يناثلا قيرطلاو «بذنلا ىلع

 .اهبعوتسي الو اهفاصوأ ضعب ركذي هنأ ةضورلا

 بْلغملا نأ ىلع هجيرخت :يناثلا قيرطلاو «هدايطصاك يملا طاق حصي ةأر
 «هدايطصاك «قساَمْلاَو «حصيف باستكالا وأ ؛حصت الف ةنامألاو ةيالولا ةطقللا يف

 هنس بحوي ال يذلا قسافلاب دارملاو .روكذملا لصألا ىلع هجيرخت :يناثلا قيرطلاو

 :يناثلاو «باستكالا ىنعمل ًاحيجرت مالسإلا راڌ يف ٌيَمذلاو هلام يف هيلع ارح

 :يناثلا قيرطلاو «ييحي ال هنأ ىرت الأ «مالسإلا راد يف طيلستلا نم ٌعونمت هنأل ؛ال

 ٌرَهْظألا من فيد ف ًالدع هنوك زيوجتلا يف طرش ارو :يعفارلا لاق .لوألاب عطقلا

 لام فيكن وردي يف رعي ال وِدَلَو لام نأل «لذع دنع ٌعَضوُيَو قِساَقْلا َنِم عري هن
 ءال :ليقو ءافرشم ٌلدع هيلإ مضي معن كلما قح هل نأل ال :يناثلاو بناجألا

 ال ْنَّمِم ناك نإف «عايضلل ةضرعم نيعلا نكت مل اذإ اذه نأ :طيسبلا نع نيعملا يفو
+ 

 گو

 .ًاعطق عزتي هنإف ؛لاملاب هباهذو ُهَتلْئاَ نمو

 «فيرعتلا يف طيرفتلا نم ةيشح بيق هْيَلإ مضي ْلَب ةفيرغت دمعي ال هنأو
 لاق «كلمتلا طقتلمللف فيرعتلا مت اذإ مث ءطِقتلُملا ره ةنأل ذمتعي :يناشلاو

 يف تناك اهكلمتي مل نإف ءاَهُبِحاَّص ءاح اذإ اهمرغب ٌمكاحلا هيلع ٌدهشيو :يدرواملا

 .نيمألا دي

 أ ءلذَع اذ دِهْْيلَف ةَطَفل َدَحَو ْنَم ] :هلَو هللا ُلوُسَر لاق :لاق ؛رامح ني ضايع نع (۲۱۰)

 هللا لَم ره الإ هيلع اَهُريْلف اَهَبِحاَص َدَحَو ناف ءِبْيَُي لو مكي الو ءلْذَع يَرَذ

 .(1084) ثيددحلا :ةطقللا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هار.( نم هوُ لو رع
 ثيدحلا :ةطقللا ىلع داهشإلا باب :ةطقللا باتك :ىربكلا نئسلا يت يئاسلاو

 )٠٠٠١( ثيدحلا :ةطقللا باب :ةطقللا باتك :ننسلا يف هجام نياو )5804/١(.

 .حيحص هدانسإو



 445 ٍدْطَقْللا بانك

 «هنم عزتني م اهب مايقلا ىلع ردقي ال ٌفيعض ُهنكل ًانيمأ طقتلملا ناك ول :ٌعْرَ

 .يدرواملا هلاق *نيمأب ٌمكاحلا هدضعو

 هنع ةبئان هدي نوكتو «كلاملا ّقَحو ٍهَقح ًابوجو يأ يملا َةَطَقْل يلو ُعِزنَيَو

 ام اهيف لعفو هيلو ىلإ يضاقلا اهنمض :هنَذ يعفاشلا ةرابعو «هلام يف تبان امك

 قمفرلا نبا لاق امك طوحأ وهو مكاحلا نذإ طارش تا ةرهامظو ءطقتلملا هلعفي

 ْثْيَح َكِلَذ ىأَر نإ يصل اًهُكَلَمَتَيَو ءاضيأ فيرعتلا ّيصللو ؛ٌلولا يعي ُفَرَعُيَو

 ابا هظفح كلتا ي / نإف ؛ضارقتسالاك ةلقنلا كيلمت نأل هَل ضارِيقالا زوجي

 «يبّصلا دي يف َفِلَتىَتح عاريا يف رق نإ يلوا نمو «يضاقلا ىلإ ُهحلسيو
 ل ی ل ااو شي ا ا اهب را م * اذإ اذه هریصقتب هل ٌةذحاؤم

 حصألا يف هدي يف تفلت نإ

 .يوغبلا هلاق ؛قس انلاك يملا ةطقل مكح :ٌعْرَف

 ةنامأ ةطقللا أل هيف ديسلا نذأي مل اذإ يأ ءِدْنَعْلا طايل ُنالْطُب :ُرَهْظَألاَو

 :يناثلاو .ةنامألاو «ةيالولا لهأ نم سيلو «ُكلمب ال وهو اهنا ٌكيلمتو ًءادتبا ةيالوو

 ىشتسُيَف ءاعطق حص ُدّيسلا َنِذَأ نإف «لازغلا ُهَحَحَرَو هشاشتحاو هباطتحاك ُهّنَحِص

 دغي الو «ةضورلا يف اهاوقو يرخطصالا هلاق ًاعطق حصي الف هاهن نإو «همالک نم

 هيلع ةنومضم يهو طقم ريغ هنأل ءنالطبلا وهو رهظألا ىلع اعيرفت يأ ,ِهِفيرْغتب

 نكت مل اذإ دبعلا َدَي َّنأل ؛كلمتيو اهفرعيف يأ ءاطاقتلا ناك ُهنِم ُهُدِّيس ُه ةذخأ ولف وك ركز مالكم

 ةظفحتسيو هدي يف ُهرَكَأ لب ُهنم ُهذحعأي مل ولو دعب ًاعئاض ودي يف لصاحلا ناك؛طاقتلا

 .كلذب دعتم وهف الإو «تامض الو راح ًانيمأ ناك نإف قرع

 هديب ام كلم هنأل ٌةَحِيِحَّص باک بتاكُمْلا ٍطاَقَتْلا ٌةَحِص ؛ُْبَهَذَمْلا :تلق

 ةطقللا نأ عم كلاما ءاش ىنم ُهّتبلاطم نكمب ةحيحص ةمذ هلو «هيف فرصتير
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 هنأل ؛هطاقتلا حصي ال هنإ :يناشلا لوقلاو ءييوُجن ءادأ ىلع اهب ٌنيعتسي ٌباستكا

 اذه ٌموهوم اهكلمو زحان عربت كلذو ءس فيرعتلا ىلاو ًالْوَح ظفحلا ىلإ جاتحي

 نالطبلاب عطقلا :ةثلاثلاو حلاك ةحصلاب ٌمطقلا :ةيناثلاو «نيلوق ةياكح قرطلا حصأ

 «هناصقن عم بتاكملا لام ىلع ديسلل ةيالو الو «هنم ٌعرتني َدّيَسلا كإف نقلا فالخب

 .فاللخلا درطب :ليقو «نقلاك هنإف ةدسافلا نع ةحيحصلاب زرتحاو

 هيف يعفارلا ىكح ام عومجمو ءأضيأ هِطاقتلا ةحص بحذم ا يأ رح ُةُضْعَبْنَمَو
 يف ةحصلا :اهغلاثو نقلا ف نيلوقلا ىلع هنأ :اهيناثو ءًاعطق ٌةَّحّصلا :قرط ةثالث

 يشاشلا ةادبأو يلوتملا عطق اذهلو :لاق «ناقيرطلا يقابلا فو ءاعطق ةّيَرَحْلا ردق

 عطقلا يضتقي هيبنتلا بحاص داريإو اعيش كلذ نم ّيعفارلا حجري ملو ءًالامتحا

 نيصخشك ةَّيرُحْلاَو قرا بسحب اًهِناَكْلَمتيَو اًهناَفَرَعُي يأ وِدّيَسِلَو ُهَل يهو «لوألاب

 يف ٍةَبْوَنلا ٍبِحاصِلَف َةَبَراَممْلا يهو زمهلاب يأ :ةَاياَهُم تناك ناق ألام اَطَقَمْلا
 ءاهيف هلوخد مَع هلياقم هجوو «ةأياهملا يف ردانلا بسكلا لوحد ىلع ءانب نهظألا

 َنِم روانلا ٍرْئاَس ُمُكُخ اكو «كلمتلا تقوب :ليقو طاقتلالا تقوب ٌرابتعالاو

 ةأياهملا يف اهوحد ينف ءنّوُمْلاَو ءزاكرلاو ةقدصلاو ةبحلاو ةيصرلاك يأ يباًسكألا
 ةأَياَهُمْلا ف لحدي ال هنإف ُمَلْعَأ هل او ٍةَيانحْلا شر الإ بعن حصألاو نالوقلا

 .ةكرتشم يهو ةبقرلاب قلعتي هنأل ؛ًاعطق

 هرحنو بئذلا دلوك «عاَبَسلا راغص ْنِم ُعَسْمُمْلا ُكوُلْمَمْلا اَويحْلا لصق

 'ةَزاقَمِب جو نإ ماَمَحَك ناري وا يِبَطَو بترك وذَعب وأ سرو ريك ةو
 اَذَكَو وه ك ةبوصنمو نيبئاغلا لام ىلع ةيالو هل نأل ءِظْفِحْلِل ُهُطاَقِيْلِا يِضاَقْلَِق

 هيلع صن ام اذهو َمِيِضَتُف نئاحخ اهذحأي العل ٌّمّصَأْلا يف ,سانلا داحآك يأ هِرْيغِ

 امأ نالا ِنَمَر يف اذهو «ريغلا لام ىلع داحآلل ةيالو ال ذإ ءال :يناثلاو ألا ٤

 فرعي مل اذإ فالخلا لحم يدرواملا لعجو ءاعطق اهطاقتلا ٌروجيف بّهنلا نمر يف
 .ِهِدْي يف ةنامأ نوكتو هيلع اهدري اعطق اهذخأ هفَرَع ناف ءاًهكلاَم



 ام ] لبإلا لاف مالَّسلاَو 5 ٍةالّصلا ُلَضفَ هيلع هلوقل كلم ُهُطاَقِتْلا مرو

 SN N كانك E E قانا راو رولا "11ج ينو يار
 :حصألاف بَل وأ اهنم بيرق عضوم. وأ يأ ترقب دج إو ٌّحصألا يف ئر

 عملا :يناشلاو ِةَنَوَحْلا طياستب ميضت ةرامعلا يف اهنأل يلمس ِهِطاَقلا ُراَوَج
 اذهو «نالوقوأ ناهحو يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هترابعو «ثيدحلا قالطإل ةزافملاك

 «يلودملا هلاق ؛ًاعطق اهطاقتلا ٌروجيف ٍداَّسَمْلاَو ٍبّْهَنلا نمز يف امأ ءنْمألا نمز يف هلك

 يف كلم طال زوُجَي «نالصنتو لوحعو ريكو يأ اشك ان عَ الام
 وأ كَل يه ] ةاشلا يف ماللار ٌةالّصلا ِّيلَع لاق دقو ءاه ةنايص قَراَقَمْلاَو ةف

Oy 

 .عاطقلا ّنْبا لاق هلق امك ٍداَدضُألا َّنِم يهو َةَكْلْهَمْلا يه ةَاَمَمْلا :ٌةَدِئاَ

 محا ؛ُهَعاَي ْوَأ ُهَكْلَمَتَو ُهَقَرَع ًءاَش نإف قام نم ةا ريحت

 ردا نامت اعلا طة مر دا أمت مث اًهَقَرَعَو
 ر
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 8 ةلصخلاو :كلاملاب طف ف يف هتم تبه هيف عربتم ريغ ُهاَقبْساَو

  raf aا مفعم ظنا سل 3 3
 فيرعتلا ناف ءةطقللا فرع (اهفرعو) هلوقو ءةغلاغلا نمىلوأ ةيناثلاو «ةيناثلا نم ىلوأ

 ندا :لاق وطننا نع ف يلا لاس ًاياَرعأ نأ ءا لاح نب ا نع نع( 511

 رَ «لبإلا ِةَلاَض ْنَع ُهَلََسَو [اهب قفنتساف الإو ؛اًهباك و ءاًهصافيب َكُرِبحُي ا ءا

aءَرَحّشلا لكأََو املا رت ءاَمْواَدِحَو احاقيس اهم ؟اهلو كل ام ]  
 وأ ؛كْيحَأل وأ ؛كل يه ] :لاقف نقلا ِةلاَص نع لاسو [ ابر امدح یتح اعد

 a E :ةطقللا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور . دلل

.(T TA)ةطقللا باتك ی و : E 

 ؟ِدَّطَقللا ١ نع ُهَلأَسَم هل هللا لوُسَر ىلإ ٌُلُجَر َءاَج :لاق ل 5 يبَهحْلا والاخ نُ يز نع (۲۱۲)

 كأم الإ اهيا ءا نإ هس هر مك اقماَكو هسا فرضا :لاَمَف

 يف يراحبلا هاور 0 ؛َكِيِحَطلَوُأ ؛َكل يه ] :ّلاَقَف ؟ِنعلا هاف :لاق [ اهب

 .(۲۳۷۲) ثيدحلا :ةاقاسملا باتك :حيحصلا



 ٍةَطَقْللا باك ۹۹4

 (اًهفرَع) هلوق ىلع هطخب فنصملا ّحّحص كلذلو طق نوكي اغإو «نمشلل وکی ال

 َنِم َدخَأ كإف ,نمثلا ىلإ هدوع نم سابتلالا فوح ُهركذ ام نيب نم اهفرع ثنا امنإو

 ةلوهسل ٌلكألا يهو يأ «ٌحّصألا يف ةلاثلا ال ناّيكَوألا ناَتلصَحْلا هلق نارْمُعْلا

 اذإ اذه ءارحصلا يف امك هل :يناثلاو ؛نارمعلاىلإ اًهْلقَ قشيو ءارحصلا فالخب عيبلا

 اهفرعي ىتح ؛حصألا ىلع ُهُمْحَل لكي ال ام ٌراَعِصَر ٌشحملا اذكو «ةلوكأم تناك

 رهظألاىلع ةبارص (ّحّصألاَىَلَعِ) هلوقو «ثيدحلل ةاَسلا لكأ زاج امنإو ءاهريغك ةنس

 .ةضورلا يف هب ربع امك
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 ا دل س

 دا ل ٌنِمآ نمزلاو ريم ناف «لاومألا رئاسك ريميل ادْبَع طقس نأ ُروُجَيَو
 هيفو ؛لاحلا يف هكلمتي هنأ :يدرواملا مالك ىضتقمو ؛ينايورلا لاق .معنف بهن وأ

 .يدنع رظن

 لَن ْنَّمِم تناك نإو ءاَهَكّلمَتيَف دبعلاك ةّييموجملك لت ال يلا ُةَمألا :ٌعْرق

 ناك نإَف ءاهريغو دوقنلا نم يأ َاَوَيَحْلا َرْيَغ طِقتْلَيَو ءضارفتسالاك نيلوق ىلعف
 يف كلمت ًءاَش ذو ُهنَمَث كّلَمَعيل هرو ُهَعاَب ءاَش نإ ةسيرهك ُهُداَسَف عرسي

 ؛اهكاسمإ يهو ؛ةفلاث ةلصخ كانه قبس نكل «ةاشلا يف قبس امك «ُهَلكأو لاَحْلا

 :حصألاو هيف هريل عيبا بَجَو ناَرْمُع يف ُةَدَجَو نإ :َليِقَو ءانه رذعتم وهو
 نف «فقجتي بطْرَك جالهب هُؤاَقَب َنْكْمَأ ْنِإَو ءارحصلا يف هدو ول امك ٌعنملا

 صخب عيب الإو هَففَج ُدَجاَوْلا هب عربو هفيفجَت يف وأ عيب دعب يف ُةَطْبِهْلا تناك
 ةقفنلا نال هُعيمح عابي ثيح ناويحلا ُفلاخيو «رظفحلل ًازازحا «يقابلا فيِفَجَتِ

 .هَسْفَن َلُكأَي نأ ىلإ يدوتف ؛ٌرّركتت
 ةمرتحما ةرمخلاو .فيرعتلا دعب هب عافتنالاب ّصتخاو عملا ابلك دجو ول :ةدئاف

 .بلکلاک فرعت

 هكلام نم عاض ًائيش نوكي نأ قبس ام ُريغ ةَّطَقْللا ف طرشي :ٌهِنَن هداف

 يف دحوي نأو ؛ةرجح يف ابو حيرلا تقلأ اذإ ام جرخيل امهوحنو ةلفغ وأ طوقسل



 َدَطَقْللا باک

 «كلاملل اهنإف ةكولمم ضرأ يف دحجو اذإ ام جرخيل دجسم وأ عراش وأ تاوم
 راد يف نوكي نأو ةَّطَقُل نوكي ذئنيحف هعدي مل نإف «ئيا ىلإ يهتنت تت ىتح اذكهو

 اهيف دحوي امف ؛ملسم اهيف نكي مل اذإ امأ «نوملسم اهيفو برحلا راد وأ مالسإلا

 .دجاولل يقابلاو سما لهأل اهسمخ ةمينغ
 م تا سزا م ےس

 اًهَعْفَذ نف ؛ادبأ ةناَم أ يف طافي حصو يآ طفيل عقل دحأ نمو :ٌلْصَف

 حلصأو اهنم قثوأ ةنامأ ىلإ ةنامأ نم اهلقني هنأل لولا ُهَمِرَل ؛يضاقلا ىلإ

 هنأل ٌمّصألا ىلع لولا همزلي ال ةرورّض ريغ نم ةعيدولا فالخب اذهو ءاهبحاصل
 اإ هنأل لَه ُلاَحْلاَو فيرغتلا نوُرْتكَألا بجو ْمَلَو كلاما ىلإ ديلا ىلع ٌرداق
 ٌراتخملاو «هدعب هل اهلعج امل فيرعتلاب همزلأ امنإ ثيدحلاو ؛كلملا طرش ققحتل بجي

 امن ُكاَمْتِكْلا لاقي دق ؛معن «هبحاصىلع ّقَحلل اتّوفم ًانامتك نوكي الكل ُبوحرلا

 فرعي نأ هيلع بجي نأ دعبيو ءانامتك وكي ال هدو مكمن بَل اذ نوک

 هِي عفر اًمِإَو فرعا اّمِإ ِنْيَرْمَأ ُدَحَأ هيلع ُبحاولا :لاقي نأ يغبنيو ءوريغ لحأل

 ٍةّيِي نمضي ال عدولاك صأا يف انا ريم مليح َكِلَذدْعَب دصَق وقال

 ذحأف ًالإو ب درحم هتنامأ بيس ّنأل ؛انومضم ٌريصي :يناثلاو «حصألا ىلع ةنايخلا

 نمم طلسم هنإف ؛عدوملا فالخب ؛نامضلا يضتقي ام ؛ٌةاضرو ؛هنذإ ريغب ريغلا لام

 ُهَدْعَبُهَل َسِئَلَو «هدصقب المع نياق ٍةَنايخْلا دمي هذخأ ْنِإَو كلاما ةهج نم

 لصأ يف لاق كلمتلا هل سيل بصاغلا نأ امك ءبَهَذَمْلا ىَلَع َكّلَمَتَيَو فرعي نأ

 يعفارلا رصتقا امهيلعو ؛ناهجو هيف:يناثلا قيرطلاو ءررهمجلا عطق اذهبو :ةضورلا
 ٍطاَقِتلإلا ٍةَرْوُص درول َكّلَمَتا هَل ذأ :يناشلاو ؛اذه :امهدحأ ريغصلا حرشلا ف ٤

 اَهَدْعَب اذكو «عدوملاك ءيفيرغتلا هدم ةناَمأَف َكْلَمتيَو فرع ذخأ إو فرعنا

 نم دب ال القو ءراتحا اذإ نكل ؛لوحلا لبق امك حب َحَصألا يف كَما رخ مل ات

 ُنوكت :ةُييشو ٌلازغلا لاقو «ضرقلاك هيلع ةنومضم نوكت ذكتيحف فرصتلا

 ُفرْعَيَو َماَتْسُمْلا ةا هسفنل ًاكسمُم زاص هنأل ءاهكلمتي مل نإو هيلع ةنومضم

 نزوب يأ ءاَهَرْدَقَو ةُيِوُرَم م يو َرْهَأ يأ ءاهتفصو ريع وأ وه ْبَهْذَأ يأ ءاَهَسنج
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 ٍَطَقْللا باك

 يذلا طيخلا وهو يأ ءاهءاكوَو «هريغو دلج نم عاعولا وهو يأ ءاهصافعرو ءددعو

 تاکو فرضا ] 1 يلا داع ني میز تيدحلف ۳او اوف نوي

 اکل ام اهدييقت بحتسيو هلام طلت الفار ءاهفصاو قدص فرعيل هب يمت ام

 .ملعلا يهو ةفرعملا نم ءايلا حتفب وهو (فرعيو) هلوقو ؛نايسنلا فوح

 .ِويَقاَفَصَو هقرو ٍهيضْرَعَو بتلا َلْوُطَر ٍلْيكَمْلا َلْيَك ًاضِنأ فرعي عرف
THُهنأل ءاهنم سانلا جورخخ دنع يأ اجاَسَملا باَوْبَأَو قاوسألا يف افرع م  

 ىنئتساو ءاييف ٌةّلاضلا ةَ ال امك ءاَيَلساَد فرعي الو ءاهبر دوحججو 2

 يأ ءاَهوْحَنَو «يِضاَّشلاو يدرواملا ةححصو مارسحلا دجسملا دجاسملا نم مهضعب

 «مدقتملا ثيدحلل نم ءاهير دوجو ىلإ برقأ هنوك نم هانركذ امل «سانلا عِماَجَمَك

 ٌرَحْلا نم ةدوصقملا ةئمزألا اهيف يضمتو لفاوقلا اهنع رحأتت ال سلا نأ هيف ىنعملاو

 .لاَدِيْعإلاَو دراو
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 وأ اعيمج ةنس اهنافرعي لهو «اهناكلمتيو اهنافرعي ةطقل نالحر دحو :ٌعْرف

 فصنلا يف هنأل ءةَنَس امهنم لك فرعي وأ ءاهفصن رخآلاو اهفصن امهدحأ فرعي

 .يناثلا ةبشألاو :لاق ةعفرلا نبال نالامتحا هيف ؟لماك طقتلمك

 «ثيدحلا قالطإل روفلا ىلع فيرعتلاب ةردابملا بحت ال هنأ نيهجولا هبشأ :ٌعْرف

 .ناك ىتم قنس فيرعت ربتعملاو

 يرجي ْلَّب «فيرعتلاب ِةنّسلا باعيتسا ؛ةَنَس اهفيرعتب ىنعملا سيل يأ قَداَعْلا ىَلَع

 ؟ةَطَقْللا نع لاسم كي هللا لوُسَرىَلِإ لر َءاَج :َلاَق ؛هديف ّيَهْحلا ٍدِلاَح ن ایز نع (۲۱۳)
 َكنأَسَق البو ؛اَهِحاَص َءاَجب نإ ةَ افرع م اَهَاَكِوَو اصنع فرْغا ] :لاَقَق
 يف يراحبلا هاور .[ بدل و اكن وأ أ كَل يه ) :َلاَمَق املا | ِةلاَضَق :لاق [اهب
 :ةطقللا باتك:حيحصلا يف ملسمو .(5574) ثيدحلا :ةائاسملا باتك :حيحصلا

 .777ص )11-1١1( ج :(1۷۲۲/۱) ثيدحلا



 orf َةَطَقللا باك

 لك مث هرم موي لک مٿ راها يفرط موي لک لوا فرعي ٍةداعلا ىلع كلذ ين
 لول ٌراركت ٌريحألا ًنأىسني ال ثيحب يأ ءرْهَش لك م نرم وأ هرم يأ ع ومآ
 كريو اره فرع ؛ نأب يأ حصل يف ةر ةنس يفكت الو اليل فرعي الو

 رشع ينثا نم ارهش رشع ثا وأ ءامهريغو ميلسو غابصلا نبا اًهَرَّوَص امك ًارْهَش

 ربخلا غلبي نأ دوصقملا نأل ءنيسح يضاقلاو بيطلا وبأ يضاقلا اهروص امك ٌةنس

 امك ؛يلاوتلا :ةنسلا ني '*”موهفملا ّنألو ؛دوصقملا اذه ُلَّصَحُي ال قيرفتلاو ؛كلاملل
 امكو ربخلا قالطإل ُمَلْعَأ هل او يفك ٌحّصألا :ْتْلُق .ًةَنس اير ُهْلَكُي ال فلح رل

 .نويقارعلا ُهَحَّحِصو اهقيرفت زوجي قنس موص رذن ول
 هدب من ةفيرعت بجو ملسمل هنوك َنكمأ اذإ برحلا راد يف ُدوجوملا لاما :ٌعْرف

 فرعي :دماح وبأ خيشلا لاقف «فيرعتلا ةفص امأو کلم ٍاجاَوْلِل ليقو ةَمِيِيَغ ره

 نكي مل اذإ دانحألا ىلإ رابخألا ٌعولب يفكي :مامإلا لوق هنم برقي ؛نيموي وأ ًاموي

 :بيذهتلاو بذهملا يفو ءراجتلا رورم لامتحإ ىلإ رظني الو مهاوس مس كانه

 ينايورلا مالَك َمَهْفأَو ريسلا يف يعفارلل اعبت ةضورلا لصأ يف هلك هركذ هنس فرعي

 .يناثلا حیحرت

 ؛كلاملاب ٍرَمَظلا ىلإ برق ُهّنأل فيرعتلا يف نعي اًهِفاَصْوُأ َضْعَب رك يو لصف
 ءاهلك نع /اًهِفاَضْرَأ ضْمَب) هلوقب ززتحاو «ٌمصألا يف طرش ال ؛ٌةبحتسم كلذو
 ّحصألا ىلع َنِمّض َلَعَف فإف ؛بذاكلا اهدمتعي الئل اهيف غلابي الو اهبعوتسي ال هنإف
 .ةضورلا يف هدئاوز نم

 ةلاحلاو فيرعتلا بوجوب انلق اذإ يأ ظفحل َدحَأ نإ فيرغتلا ٌةَلُم ُهُمَرْلي الو

 طقتلملا ّرمأي وأ يأ ِكِلاَمْلاَىَلَع ضرع ْوَألاَمْلا تْبَب ْنِم يِضاَقْلا ابي لب «هذه
 اذإ ٌعّربتم وهف هذه ةلاحلاو فيرعتلا بحوي مل نإف لاّمَجْلا بره يل امك عحریل
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 .افرع

 .دوصقملا )١(: ةحسنلا يف (#)



 رول

 ةطقللا باتيك ۳

 .كلاَمْلا ىَلَعَف كلم مل نإ :ليقو :كلمتلا دصقل نمر مَعَ ذلو

 دصق مث ًالَّوأ ةنامألا ّدصق ولو :مدقت امل طقتلملا ىلع اهنأ حصألاو هيلإ ةدئافلا دوعل

 هنأ :يعفارلل اعبت ةمالك مهفأو وٌّرقتسمو رمألا ىهتنم ىلإ ارظن ناهجو هيفف كلمتلا

 ةضورلا يف قلطأف رهظ اذإ امأ «كلاملا رهظي مل اذإ هلحو ءاعطق هيلع ةنوملاف كلمت اذإ

 َرَبَع ولف .كلمتلا دعب ٌةروهظ ناك ول هنأ كلذ رهاظو ؛فالخلا هيف يعفارلل ًاعبت

 مسحأ ناكل ِهْيَلَعَف ُكِاَمْلاِرهْظَي ْمَل نإ لبقو هلوقب

 فالخب هس هبلط ىلع مودي ال ُهدقاف ّنأل ءس فرعي ال َريِقَحْلا نأ :ُحَصْألاَو

 ُهَدِقاَف ذأ ْنَظُي اَمر ْلَب رابخألا قالطإل ريبكلاك هنس فرعي هنأ :يناثلاو يطا

 فرعي ُهنأب ُهْنَع ةّمئَألا َرْبَعَ ءلالا فالتحاب كلذ فلتخيو يأ ابلاغ نع ٠ ضرع

 قئادو لاحلا يف فرعي ٍةّضِفلا قنادف :ينايورلا لاق قثالث ُهرثكأو نيموي وأ امري

 اهب جرخي نأل ؛هَرَم يفكي هنأ :يناثلا هجولاو «ةثالث وأ نيموي وأ اموي فرعي بهذا

 قو < ,"' هيف فيعض ثيدحل ٍماّيَأ ةثالث ةفيرعت يفكي :ثلاثلاو ٍمِتاَكْلا دَح نع

 مل اذإ اذه لكو فريغو يدرواملا هاكح «ليلقلا فيرعت بحي ال هنأ :بيرغ هجو

 ؛معن ةفيرعت بجي مل ِةَرَمُقلاَك كلذ غلب نإف ةميقلا ُهَعَم طقست دَح ىلإ ةّلقلا يف غلبي

 .قاولا يف ناهجو هيفو ؟هنم عقو اذإ هنع هبحاص كلم لوزي له

 .ًابلاغ هيلع هِدَتاَف فسا لقي امم هنأ :ريقَحلا طباض يف ٌحّصألا :ٌعْرَ

 ارو وأ البح ءس طق طقَتلا نم ] :ِكي هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هرم نب ىلعي نع (؟4١)

 يقهيبلا هاور .[ماّيَأ ةنيس هفرعيلف كلذ قف ناك نإف «ماّيأ ةمالث ُهفَرعيْلَف كلذ هش وأ

 (OYTTT» ثيدحلا :ةطقللا ليلك يف ءاج ام باب :ةطقللا باتك :ىربكلا ننسلا يف

 نب ريرح هامرو «نیعم نبىحي هفعض دقو «ىلعي نب هلل ادبع نب ورمع نب درفت ؛لاقو

 :59١ص < ج :ةطقللا باب :دئاوزلا عمجب يف يمثيملا لاق . رثخلا برب ديمحلادبع

 ناك نإو ؛هفرعأ الف ورمع ناك نإف «ىلعي نب هلل ادبع نب ورمع قيرط نم دمحأ هاور

 رو عب نم دبع نب رعع دينو يكل يف ياو هاور :لاقو .فيعض وهف رمع
 [ دنس ٌةَفرَعياف ] هيفو . 7١ص 4 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور :تلق .فيعض



 ٍةَطَقللا باك
 مر مس

 ؛هوحنو يأ ٠ تكلّم ظفلب ُهَراَمْحَي ىح اًهْكِلْمَي ْمَل ةنم فرع اَذإ :لمف

 نال يلا يِفْكَن :ليقو ءارشلاب كلمتلاك لطفل ىلإ رقتفاف لدبب دبي لام ُكيلمت هنأ

 ضري مل نإو قنّسلا يِضُمِب كلي :َليِقَو باَجيإ وك تي ر اإ ! ظل

 اهاَوَر اور يف ماج لل ؛فيرعتلا دعب ؛كلمتلا ذحألا دنع ٌدصَق ناك اذإ ؛كلمتلاب

 ىلع مامإلا ىنفتساو ]كَل َيِهَف الإ ها اطا اًهبِحاَّص َءاَح نإ ] ٌملسم
 ال هنإف ؛مئادلا ظفحلا دارأ مث ؛كلمتلل وأ مئادلا ظفحلل اهطقتلا اذإ ام هحجولا اذه

 انَبْلَع نإ كن ذأ لمتحا ًطاقتلالا قلطأ ولو :لاق ؛يفيرعتلا لوح يضم كل

 ؛اَهَنْييَو هني ةيلختلا يأ ءاَهبْيَع دَر ىلع اقفتاو َكِلاَمْلا َرّهْظَف َكّلَمَت نإَف بكل

 ؛اًهِلَدَب ىلإ َلوُدُعْلا ُطِقَتْلُمْلا َداَرأَو ؛ُكِلاَمْلا اَهَداَرَأ ْنِإَو ءَكاَذَق ىيلع بحاولا ناف

 ف هب ليق امك طقتللا باجُي :يناثلاو «ضرقلا يف امك «حَصألا يف ُكِلاَمْلا بيجأ

 رْهَلا نِي امري اَهبِاَط َءاَج نإ ] ُمالَسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل فيعض وهو ضرقلا
 اًهتَمِيِق وأ ةّيِلْثِب تناك نإ يأ ءاَهلْثِم مرغ تفلت نإَو "هيلع قفتم [ ِهَْلِإ احدا
 ١ شزألا َعَم اَهذْحَأ ُهَلَف بْيعب تصف إو «هتمذ يف اهتوبث تقو أل كّلَمَتلا َمْوي

 همرغي الو اهب ٌعنقي :يناثلاو «ضعبلا كلذكف هيلع ٌنومضم لكلا ّنأل ّحّصَألا يف
 .هنمضي الف هكلم ف لصح ناصقنلا نأل «شرألا

 ةالّصلا ِهْيَلَع هلرقل قِيَلِإ عقذت مل هب لَو ؛اهفبص ْمَلَو !ٌلُجَر اَهاَعْذا اَذإَ
 طقتلملا ملعي نأ الإ هللا :©ثيدحلا ع ...ُةُهاَوْعَدِب ُساَنلا ىَطْعُي ْوَل ] :مالّسملاَو

 َءاَح نإف ] هظفلو (1777/1) ثيدحلا :ةطقللا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (115)

 .٠ .[ كَل يه الإ هيب اهلطغأ اياك و ادعو اًهَصاَفِع فرع اها
 .(41) ثيدحلا :ةظعوملا ن بضفلا باب :ملعلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (717)

 يف يقهيبلاو .هل ظقللاو )١777/5( ثيدحلا :ةطقللا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 ١(. 77899 ثيدحلا :ةطقللا باب :ةطقللا باتك :ىربكلا نئسلا

 ُسانلا ىَطْعُي ْوَل ] :لاق دلو يبا َّنَأ ؛امهنع هللا يضر. سابع نبا نع ثيدحلا © )1۷(

 .[ ِهْيَلَع ىَعُدُمْلا ىَلَع َنْييلا َنِكَلَو ؛ْمُهَلَوْنَأَو لاَحر َءاَمِو سان ىَعّدال ْمُهاَوَْدب
<< 



ereطلا باك  

 نكل هنظب ًالمع عدلا راج ُهَقلِص َّنُطَو اَهَفَصَو نَِو «هيلإ عفدلا همزايف هل اهنأ
 هيف :يناشلاو ءةنيبلا ىلإ ٌجاتحيف عدم هنأل يِبَهْذَمْلا ىَلَع بج لَو اًهنَمْضَي

 ًءاَج نلف ] دواد يبأل ةياور يفو فلاسلا ثيدحلا رهاظل بجي :امهدحأ ؛ناهجو

 لاق .ةظوفحم تسيل :لاق مث [ ِْيلِإ اًهْعفذاف اًهَءاكِرَو اًهّصاَفِع فرعيف اًهيِحاَص

 ةيرهاظلا قفاوو «" '”دواد يبأ ىلع كلذ مزح نبا ركنأو «هبشألا وهو :يقهيبلا
 ءرسعت دق ةطقللا ىلع ةنيبلا ةماقإ نألو «فصولاب عفذلا بوجو يف هباحصأو

 نلغلا ىلع بلغي ىل اذإ امع (ُهَقْدِص بظر هلوقب زرتحاو «فلس امل ؛ال :يناثلاو

 .روهشملا ىلع روج ال اذكو ؛ًاقافتا ٌفدلا روحي ال هنإف «هقدص

 ثيدحلا :هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب :ةيضقألا باتك :حيحصلا ي ملسم هاور

 ثيدحلا :ىوعدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو .(1711/1)

(۸۰۱). 

 سالا ىَطْمُي رل ] :ي هللا ُلوُسَر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @
 , :ريسفتلا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور .مُهُلاَرُْأَو موق ءان بهذ ؛مُهاَوْعَدب
 )١١١۳۷(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .(4 ه5 ثيدحلا :(۳) باب

 ءِةَطَقللا نع ب هللا لوسر يأ) َلِيْسَر :لاف ؛هض ئهملا دلاح نب ديز نع @ (۲۱۸)

 اَهَءاَكِو َتْفَرَع الإَو ي اَهتغَقَد اًهُبِحاَص َءاَح نإ الرح افرع ] :َلاَمَ
 يف دواد بأ هاور [ لِ اً اهبِحاَص َءاَح إف ؛َكِلاَم يف اهرضنأ م اَهَصاَِحَو
 ْ 1 )1۷١۷(. ثيدحلا :نئسلا

 اَمّدَدَعَو اًهّصاَفِع فرق اًهْيِغاَب ًءاَج نإف ] :هيف دازو )١7١8( ثيدحلا یف لاقو ©

 هدنج نع هيبأ نع بيعش نب رمع نب هلل اديبع نع :ًاضيا دامح لاقو [ هي امد
 يف ةملس نب دامح امداز يلا ةدايزلا هذهو :دواد ربأ لاق ؛هلثم لكي يبلا نع

 .ةطوفحع. تسيل [هْيلإ اًهْعَفْذاَف اَهَءاَكَوُو اًهَّصاَفِع فرع اًهْيِغاَب َءاَح نإف]:ثيدحلا

 لاقي نأ زوجي الو ءيش ال اذهو :لاق ؛دواد يبأ ىلع مزح نب دمحم راكنإ امأ ©

 .ةظوفحم ةروهشم يه لب :لاقو ...ظوفح ريغ اذه :ادنسم تاقثلا هاور اميف

 .؟56ص ه ج :ةطقللا ماكحأ :مرح نبال ىلحملا :رظني

 ةلظفللا هذهو )١7787(: ثيدحلا :ةطقللا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا لاق ©

 .دواد وبأ لاق امك ةظوفحم ريغ نوكت نأ هبشيف «مهرثكأ ةياور يف تسيل



 ةَطَقْللا با

 .مه مل ال اهنأ ىلع انعمجأ :بيطلا وبأ يضاقلا لاق ؛ةعامج اهفصو ول :ٌعّرَ

 تفلت نإف «ىلْوأ ةنيبلا نإ ؛اهب المع هيَ اإ تلوح اهب ةن ْرَخآ ماف عد نإ هس و

 ىلع ينعي هيلع زارا لإ عوُفدَمْلاَو طلا يي ٌنيِمْضَت ةا بحاّصِلف ؛ُةَدنِع

 نركي امنإو «هملاظ ريغ ىلع عجري الف همعزب ملاظ هنألو هيلع هفلتل هيلإ عوفدملا
 هيلع هل ٌعوحر الف ! َّرَقَأ نإف «كلملاب هل طقتلملا رقي مل اذإ هيلإ عرفدملا ىلع ٌرارقلا

 بحاصل سيلف عفدلا مكاحلا همزلأ اذإ امأ «هسفنب عفد اذإ اذهو ؛هلوقب ةذحاؤم

 لول أدسأ ظنحلل لب يأ .عيجّصلا ىلع لش مرحلا ةعفأ لج ال تلف ٠

 ةياور يو "هيلع قفتم م [ اّهمَرَع نم الإ هعمل طلي ال ] ُمالّسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع
 ةكم نأ هيف ينعماو «ٌدحاولا هب دارملاو ""[ ٍديشْمُمِ الإ اًهتْطَقَل لت ال ] يراحبلا

 نم دوعي اعرف «ىرخأ دعب ةرم اهيلإ نودوعي ًاتمأو سال ةباثم ىلاعت هلل ا اهفرش

 رح او لحلا اهيف ىوتساف بسك عون اهنأل لحت :يناثلاو ءاهبلط يف ثعبي وأ اًهَلَضأ

 يف اهفيرعت نأ مهرتي العل دالبلا رئاسب فيرعتلا نم دب ال هنأ :ربخلاب دارملاو ءاهريغك
 باجيإ هب دارملا :ليقو «قافآلا نم اهبلط يف ُدْوَعلا دعبيو ؛سانلا ةرثكل فاك مسوملا

 اَذَه نإ ] ت حش ا لوم لاف :َلاَق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۲۱۹)
 مارو ؛ةَعاس يل تلجأ اهن اهنإو «يِبق حأل لتا هيف لحي مل ؛هلل ا ُهَمَّرَح ٌماَرَح دلا

 نم الإ طل طلب لو كرش ضف الو دص رب ل مالا مؤ یل ھا مرح

 الإ ] :َلاََق ؟مهتويبل هنا يِجْذإلا لإ :سابعلا لاقف [ الخ ىي الو هاهَفَرَع
 يف ملسم هاور :لاقو .(١١؟5:4١) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ريعذإلا

 ةكم ميرحت باب :جحلا بانك يف ملسم هاور :تسلف .عفار نب دمحم نع حيحصل

 نب ريرج ثيدح نم هاحرخأو لاقو )1١7517/445(. ثيدحلا :اهديص ميرحتو
 لاتقلا لحي ال باب :ديصلا ءازج باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور :تلق .روصنم

 95/4"١(. غه) ثيدحلا :حيحصلا يف ملسمو )١8754(. ثيدحلا :ةكمم

 ثيدحلا :ةكم لهأ ةطقل فرعت فيك باب :ةطقللا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )۲۲١(

(ETT) 



 ةَطَقللا باك 07.١

 فالح يأ جل هل او ءاعطَق اًهُفيِرْعَت ُبجَيَو ءاهريغ نود مرحلا ةطقل يف فيرعتلا

 ثيدحلا مدقت امك فالح هيلع فيرعتلا بوجو يف نإف ءادبأ ظفحلل هطقتلا نم

 وأ فيرعتلل ةماقإلا همزلي هنأ :باحصألا نع ةضورلا يف لقنو ؛كلذ حيحصلا

 .مكاحلا ىلإ اهعفد

 امهاكح :ناهجو ؛لحلا نم امهنوك عم ميهاربإىلصمو ةفّرَع ةطقل يف :ٌعْرُف

 رئاسك ؛ال :يناثلاو ءًاضيأ جأحلا عمجب اهنأل ءةكم ةطقلك اَمُهْنَأ :امهدحأ :يدرواملا

 .لحلا

 اًهَفَرَعَو ةطقل َدَحَو نم نع لمس هنأ ؛تلقن اهنمو يطانحلا يواتف يف : مباح
 ماه م ل صل م 2 2 هلا ا

 اهتميق اونمضي ىتح ةثرولا ىلإ وأ يصولا ىلإ يصوي نأ روج له َتاَم مث
 .كلذب يصوي ؛معن :لاق ؟ رهظ ول اهكلامل



 فر
 يرجنلا سار بع
 ررورل) نال مذ

ار ف مزارع خر یی لقطع نا رخ ل :طيِقللا
 ر و ر ر

 ئ: ىلعت لر 107 زت ناک ذو "1 50

 .270نَرَحَو ًَوْدَع هَل رك نوع

4 
۳ 

3 

 فكالهلا نع ٍةمرتحما سفنلل ةنايص ةيافك ضف «حورطملا يآ فوُبَمْلا طاق

 ' لثق يف لاَ رهف كرت ْنَمَو :سانلا ضعب لاق «حصألا يف هريغو زيمملا ٌءاوسو

 بحتسي لب ءال :يناثلاو هبسن عيضي المل ٌحّصألا يف ِْيَلَع داَهشإلا ؛ بجو سفنلا

 «بحو الإو بجي مل ةلادعلا رهاظ ّطقتلملا ناك نإ :ثلاثلاو «ةنامألا ىلع ًادامتعا

 انه بجو الإو ؛ةطقللا ىلع ُداهشإلا بج ال انلق اذإ فالخلا ٌلمو «ُمامإلا ٌءاكح

 .نيعملا بحاص هيلع َهِّن ؛ًاعطق

 مدعل نونجبو بص طاقتلا حصي الف يأ يفْلكُمِل طاقيالا يال ؛ 3 نت امنو

 «يتأيس امك مهطاقتلا حصي ال مهدادضاف يأ كيش ؛لْدَع ؛مِللسُم 8 تةيلهألا

 ءاهتيلهأ هل سيلو رت ةناضحلا أل نب عر هدم نإ ريب هع طل لَ
 هه

 ذحألا يف ةبئان وهو يأ ءُطِقَتلُمْلا ُدّيسلاَف ؛هنذإ طقتلا وأ دنع ُهَرَقأف ؛هَملَع نإف

 .7 / ةدئاملا م*1)

 .۸ / صصقلا (۲۲۲)



 ٍطِئقْللا باي ١

 اذكو دلولا ماو ُهقتع قلعملاو ربدملاو نقلا كلذ يف ءاوسو مدي هدي نأل ةيبزتلاو

 .روهشملا ىلع بتاكملا

 مدعل ةن عرتنا امل ٌرِفاَك وَ يلع روجخم وأ قيماف وأ بص طقتلا ولو

 ءرفاكلا ةيالو مدعو قسافلا ةمهتو ٍهَمَسب ب يأ هيلع روجحملاو نونحلاو يبصلا ةيلهأ
 هنم ىَشْحَي يذلاب قسافلا ةعفرلا نب با َدّيقو ةةعتاضحلا لها هنأل «رفاكلا طاقت هل معن

 .""“كلذ يف ئدرواملا عبتو ؛ٌةقاقرتسا

 مام م

 ُهَلَعَج يدحآ انأ ٍدحاو لك َلاقف يأ دِلَخَأ ىلع نانثإ َّمَحَدْزا ولو :ٌلصف

 قبس ناو ءذحألا لبق امهلَّقَح ال هتأل ءاَمِهرْيَغ ْنِم وأ اًمُهَنِم ُهاَرَي ْنَم دنع ْمِكاَحْلا

 فوقولاب بسلا تبثي لهو .قبسلاب ًالمع هِتَمَحاَرُم ْنِم ٌرخآلا َعِنُم ُهَطَقَْلاَف جاو

 لها اَمُهَو اعم ُةاَطَقَحْلا نو آل :اًمُهَحّصَأ ؛ناهجو هيف ؟ ذخأ ريغ نم هسأر ىلع

 هيسماوي اعرف لفطلاب ٌقفرأ هنأل ءِريِقف ىلع َّيِبَغ ُمُدَقُي هنأ :حصألاق ءةناضحلل يأ

 نأ ؛نايوتسي :ينانلاو ءغابصلا نباو بيطلا وبأو نيسح يضاقلا مزج هبو هلام

02 

 فرش نمل َُألَوْلاَو ؛ةقْيِلخْلا وأ ماعلا رأل تایروسَم نم م ٍطْيِْللا ةَياَغِ نأ ةلدأ 05

 :ِةَياَعّرلا هذه ىَلَع

 يف اوبن َدَحَو هنأ - ميس يبت نم ٌلُجَر ةَ 26 يبأ نيس نع باهش نبا ا نع ©
 ؛ِهِيَلِإ هب ًءاَح وأ , يْيِرَع كلذ كد :َلاق عا هه بالا نب ؛ مع ةنالج

 ذه لأ ىلع َكْلَمَح ام "ةمهتلا دنع لاقي لثم" اسر رع ىسَع) :ُرمُعَلاَق
 .ٌحِلاَص ٌلُحَر ةنإ ! :ييرع َلاَقَف ؛اًهَتْذَحَأَف ةَعئاَص اَهُندَحَر :تلق :َلاَق ؟ِةَمّسنلا

 .(ةتققت انيلعو والو كلو رح رهف وب بَعذاف) :َلاق .ْمَعَن :َلاَق (كِلَذَكر :َلاَق
 .( ۲۳۷ غر رثألا :ذوينملا طاقتلا باب :ةطقللا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 يِف َنْييْؤُمْلاِب سانلا ىو انأ ] : هللا لوس لاق :َلاَق ؛ظ ةريره يبأ نع ©

 ال الري ام کيو هيلو ينا «ينُعذذ يص وأ يد كلت ان مکي للا باک

 نم باب :ضئارفلا باتك:حيحصلا يف ملسم هاور .[ ناك نم َُتْبَصُع هلام روي
 :ةطقللا باتك :ننسلا يف يفهيبلاو )١599/١5(. ثيدحلا :هعئرولق الام كرت

 .(١؟؟539) ثيدحلا
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 :ةضورلا دئاوز نم حصألاو ءباحصألا رئاس ىلإ يلوتملا ُهّبسنو ؛ٌيغلاك ٌلهأ ©*”ريقفلا

 اوس امه :يناثلاو يصل ًااتحا روت لَو نخ امهرثكأ مدقي ال هنأ

 نف «يلاح اوفرعت مل نأب يقح كرتا ال :لوقيو ؛رحآلا ةيزم ملسي ال روتسملا ّنأل

 دقو ؛رخآلا نم ىلوَأ امهدحأ سيل هنأل غرقا ءاًحاشتو تافصلا يف يأ ءاّيوتْسا

 َنْرَقْلُي ]» :ىلاعت لاق ميرم ٍةَِّب يِ انف نم عرش يف ةلافكلا يف ةعرقلا تناك

 مهيالقأ ءاقلإب اهتلافك ىلع ٌرابحألا تعرتقا يأ "104 ...َمِيرَم لفك مهيأ ْمُهَمالْك

 لحم نوكي نأ ةمدقتملا تافصلا نمو «ٌةفلاخي ام انعرش يف ذري ملو ّميرم ٌلفكي ُمُهّيَأ

 نإو بتاكملا نم لأ رحل ؛ةّيرُحْلاَو .رحآلا لَم نم لفطلاب قرأ اًمِهِدحأ ٍةماقإ
 طيقللا يف يمذلاو ٌملسملا ىواستيو ٌةفالخ حصألاو ُهاَنْحَّحَصَو وديس نذإب طقتل

 اَمُمُدحَأ ناك اذإ اتع لَ اُهو ًالرأ هلوقي ززحاو ّممصألا ىلع هرفکب موكح

 ٌلاَمْعَألا | آل هيرو هلام ظفِحَو ُهظَفِح انه ةناضحلاب ٌدارملاو ,رخآلاىلع ُمُدَقُي هنإف ًالهأ

 .ةَراَجإلا يف ٌةّمّدقتملا

 ةيدابلا شيع نأل َةَيِداَب ىلإ هلق هَل أ سيلف دَ اطيق يدب َدَجَو اذإو :لصف

 ىلإ هلقني ال اذكو «عايضلل هبسن ضرعي الئلو مصاول ململ هتوفيو نشأ

 ا مهضعب ركذ دقف ؛ةيرقلا وأ ةيدابلا لهأ نم طقتلملا ناك ول ؛معن حصألا ىلع ةيرق

 .هناكم ىلإ هلقن ناكمإ مدعل دلبلا يف طاقتلالا الإ هل سيل هنأ

 ؛ىرقلاو ؛دالبلاو ؛ندملا يسه :ٌةرضاسحلاو ؛ةرضاحلا فالح ةيدابلا :ٌةَدِئاَق

 ةعمتجا ةرامعلا :ةيرقلاو هبصخو عرز اهيف يلا ضرألا يه :فيرلاف «فيرلاو

 نإف ؛ادب تيم تربك نإف ؛ةليلقلا ىلع اهقالطإ بلغو *ةريثك وأ تناك ةليلق
 “ر

 .ةنيدم تیس تمظع

 ‹«بسنئلل ال :يناشلاو «ةنوشخلا ءافتنال رخآ دْلَب ىلإ ُهَلقن هل أ نأ ٠ :حَصألاَو

 .ميقتست ال ةرابعلاو (يغلاك لهأ سيل ريقفلا نأل) :طقف )١( ةخسنلا يف (#)

 .ةريبك :طقف )١( ةحسنلا ف (#) ٤٤. / نارمع لآ )۲۲٤(



 طبقا بايك 11

 طقتلا اذإ هقنامأ تربتخا يذلا يأ ءيبيرغْلِل ّنأَو «بهذملا هنأ :يضاقلا ىعّداو

 يذلا بيرغلا امأ يناثلا ىنعملل ال :يناثلاو ءلوألا ىنعملل ءوِدْلَب ىلإ ُهَلَقنَي نأ ٍدَلبِ

 اذإ يغبنيو «هدي نم طيقللا انعزن هانعنم ثيحو ءاعطق هدي يف رقي الف ؛هتنامأ ربتخت مل

 3 1 ومد وک سمار a عا ر هارس 3
 ءهب ٌقفرأ هنأل ,ِدلَب ىلإ ةلقن ُهلف َةَيِداَبِ يِدلَبلا يأ ُهَدَجَو ناو «ع زني ال نأ ماقأ

 دارأ نإو هدي يف رقأ هب ماقملا دارأ نإف يأ ,يرَضَحْلاَكَف ِدَلَبب ّيوَدَب ُهَدَجَو ْنإَو

 نكس نم :يودبلاو «يرضحلا يف مدقت ام ىلعف ىرحأ دلب ىلإ وأ ةيداب ىلإ هلقن

 رّبعو ةرضاحلا نكس رم :يرضحلاو «ةيدابلا رهو وُدَبلا ىلإ ٌبوسنم ؛ةيدابلا

 اذإ اذهو «ةيرق وأ ةدلبك هنأل ءِِدَيِب ق ةا ْوَأ «يدلبلاب مدقت اميف هنع فنصللا

 تصوت اذإ ام. ٌمامإلا هدّيقو ءيبتار عضوم نم نيميقم ةلح لهأ نِم هلمح ْنَم ناك

 نإ :ليِقَو «دلب ىلإ دلب نم لقنلا يف امك :ناهحجوف ؛لصاوتت مل نإف «نيتلحلا رابحأ
 0 ك م رو و راس

 ابعت هيف نأل ءٌرِقُي مل هريغو ىعرملا بلط يف باهذلل يأ «ةعجنلل نولقتني اوناك
 .ةدلبلا لاحمك ةيدابلا فارطأ نأل 72 هنأ :حصألاو ؛هبسنل اعييضتو

 < سف  ee N o E r LLك ٤
 وأ مهل ةّيصولاو يأ ءاطقللا ىلع فقوك ماعلا هلام يف ةتقفنو :لصف

 ةسوبلملا اذكو يأ هح ٍةَشوُرفَمَو ِهْيَلَع ةفوفلَم بايك ؛هب صحا ام َرْهَو :صاخأا

 َمِهاَرَد ْنِم ِهبْيَج يف اَمَو يفاَّحْللاك اهب ىطغمو يأ «رّرَحُمْلا يف يعفارلا ركذ امك
 * كغ مو ام هو ا كم ا و عام هوس
 ادي هل ّنأل ,ةتحتَو ةقوف ٍةَروْشَم ريناندو ِهدَهَمَو «يلحو بهذك يأ ءاَهِرْيْغَو

 يف جو ْنِإَو ءاهريغ فرعي م ام هيرا لصألاو «غلابلاك فلس امك ًاصاصتخاو

 اذكو «هريغ اهيف نكي مل اذإ اذهو ءفلس امك ًاصاصتخاو أدي ُهل ّنأل ل يهف راد

 اوضرعتي مل ؟ناكرتشي وأ ديلا نم هعنمب لهف !هريغ اهيف ناك نإف ةميح يف دجو نإ

 ةعقر هعم دحو ول ؛معن «هنم دعبلاب ناك ول امك تحت ُكوُفْدَم ٌلاَم هَل َسْيَلَو هل

 قفوألاو ؛بوتكملا ةنيرقل هل هنأ :يلازغلا دنع رهظألاف ؛هل نوفدملا نأ ىلع لدت

 تناك ول امك ّمّصْألا يف ِهبْرقب ةَعوُضْوَم َةَعِتْمَأَو باث اَذَكَو «عنملا نيرثكألا مالكل
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 فنصملا لاق .يبصلا فالخب هبراقي ام كاسمإ ىلع ردقي ريبكلا نأل «يبصلا فالخب

 اهنم ٍهبْرقيو راد يف ناك نان راد يف نكي مل اذإ لاملا يف فالخلا لحمو :هتكن يف

 يف هيلع لاحناو دعبلاو برقلا طبضل باحصألا ضرعتي لو ءرادلا عم ُهَل وهف ٌلام

 قف هنأ رهظألاف اصوصح الو ًامومع ال يأ ءّلاَم ُهَل ْفَرْعُي ْمَل إف ءفرعلا كلذ

 ةقفن يف ةباحصلا ٌراشتسا َرَّمُع َّنأل ؛ملاصملا مهس نم يأ «لاَمْلا تب نم ِهْيَلَع

 ىلع هرفكو همالسإب موكحملا ءاوسو «" "لامل تيب يف اهنأ ىلع اوعمجأف طيقللا
 نم وأ لاملا تيب نم مامإلا هل ضرقتسي :يناثلا لوقلاو «هعييضتل هجو ال ذإ حصألا

 تيب َلاَم نل ,مهيلع اهطسقو مهنم هسفن دعو ءاينغألا عمج رذعت نإف «سانلا داحآ

 ىلع ٌةتقفنف اير نوكي نأ زوجي طيقللاو ءهاوس هل هجو ال ام ىلإ ُفَرْصُي لاَمْلا
9 2 20 4 

 هيف يأ ,نكُي مل كإف بيرق ىلع وأ هلام يف هتقفنف بيرق وأ لام هل ارح وأ ِهِدْيَس

 لاق (لاَمْلا تسيب يف :ًولاَقف ٍطْبَتللا ٍةقفن يف ةَباَحّصلا اشسا هنأ :رمع ثيدح @ )١7(

 :هنم () ثيدحلا :طيقللا باك : 0ص ۳ ج :ريبحلا صيخلت يف رجح نبا

 ' :لاق .هلصأ ىلع فقي ملو «بذهملا يف خيشلاو يواحلا ين يدرواملا هدروأ اذكو
 .ىهتنإ .هيلع ركنأ ةباحصلا نم ًادحأ نأ لقني مل نكلو

 نأ مِكاَحْلا ىلع بَحَو لاَ ُهَل ْدَحْوُي ْمَل نإف) : ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر ٌيعفاشلا لاق @

 ماب ىتح قرع نم ىلع ةقديلطت مرح لع مل الإ «ىَلاَعت هللا لاَ نیم هلع نِ

 :ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا :رظني .(ِمنأَم لا نم ي نم جري يلام
 ."8ص ۸ ج :ذوبنملا طاقتلا باب :ةطقللا باتك

 هَل َلاَم ال ًاريقف ذوبنملا طقتلا اذإ .لاق امك اذهو :ريبكلا يواحلا يف يدرواملا لاق ©

 لاو نم ُهْنَع بوني ْنَم وأ مظْعَألا مامإلا ىلع بَحَو .هيلع قلاب دحأ عوطتي مو

 َنْيَأ نيو .اهتعاضإ مريو اهتسارح بحي ٌسْفَن ينال تغب مرقب ذأ اح أ
 َدِصْر ُهنأل «لاملا تيب نِم :ٌُحصألا وهو :امُمّدحأ :نالوق هيف هيلع ٌمامإلا قف

 :لاق هنأ هيلع هللا ناوضر باطنخلا نب رمع نع يور دقو اهنم اذهو ءحلاصملل

 مل اذ ءًاسهْرو دحأ ال ىح هللا لام ن ْمهْيََع نقيل نس سالا باَصَأ نو

 يف و ةباحصلا ه5 رمع راشتسا دقو (الُحَر لُحَرَلُك تنر امَهْرِو ذحأ
 .هإ.لاملا تيب نم :اولاقف طيقللا ىلع ةقفتلا



 ٍطْيقْللا باك 1.1۳

 َماَق كرت ول هُرَرَض ٌمُظْعُي رفت دسك ةنم ٌمهأ وه ام كانه نكلو ناك و ( لام

 ؛عوحرلا تبغي ىعح يأ ءاضرُف نين عييت ْمِهْيَلَع ُمُرْحَيَر يأ ,هتَافِكب َنوُمِلْسسُمْل
 هبشأف ٌرجاع جاتحم هنأل ةف :لوق يِفَو (*ضرعلاب رطضملل ماعطلا لذبي امك

 .َنِمّرلاو ٌريغصلاو ثونجا

 نذإ نم دب ال :يناثلاو ,ةطقللاكحّصألا يف هلام ظفحب ُللفتسالا طقم
 جحر يدا هنأ :لوألا حيحصت ل ِرَرَحُمْلا ةرابعو ءطقتلملل ةيالو ال ذإ «يضاقلا

 مسام

 اذإ يأ ءاعُطَق يضاَقْلا نذإب الإ ُهَنِم يلع قني الو ءريغصلا حرشلا يف ُهَحَحَر معن

 ٍ؛رَّرَخُمْلا ةرابع رهاظ هيف عبت عطقلا نم هاعدا امو «نمض قفنأ نإف ؛هتعجارم نكمأ

 ۰ .ةدفتساف كلذ هل نأ :رخآ ًالوق هيف ىَرْعّدلا باب يف يعفارلا ىكح دق نكل

 اًهوُحََف رادب وأ ٍةَمِذ ّلُهَأ اهيفو ر مااا راتب طی جو اذإ :لصف

 مالاي مح ؛مِلْسُم اَهِيِفَو ةّيزجب اًهِكْلِم َدْعَب وأ ءًاحْلص راق دب اورق
 . يف هلوقب زوتحاو يلع ىلع الو ولي مالسإلا ألو ؛رادللو مالسإلل ًايلغت يقلل

 راق ٍرادب : دجُو ناو «حصألا يف رفاك هنإف ؛نكي مل اذإ امع (مِلْسُم اهيفو) ةيناثلا

 ءانه لامتحا الو لمتحا اذإ ولعي امإ مالسإلا نأل لم انک ْمَل نإ ٌرِفاَكَف

 نود ٌهنم بسنلا يفن يف ليق !ًةافن إف ملسمف ملسم اهب ٌزاتحا ذإ :يناروفلا لاقو

 السإلل ًابيلغت ّمّصألا يف ٌمِلْسُمَف رجاتو ريسأك ملم اهْنَكَس نإو .همالسإ
 عوئم هن أ الإ رشتنملا ريسألا يف كلذ نإ هبشيو :ٌمامإلا لاق ءرادلل ابيلغت رفاك :يناثلاو

 .نيراملل ر ال امك ًارثأ هل نوكي ال نأ هجتيف ريماطملا يف يذلا امأ ءجورخلا نم

 ف ملسلاك هنأل هَل بسب هي يم ماقا ر اًدلاب ِهِمآلْسإي مِكُح ْنَمَو

 ل نَا :ْبَهَدَمْلاَف ؛ىَرْعَدَلا ىَلَع صفا نإو هب المع رفكلا يف ُةَعبتَو «بسللا

 قيرطلاو .رفاك ىوعد درجمت ريغت الف همالسإب انمكح دق انأل ,ِرْفُكْلا يف ُهْعَبي

 .ضرقلاب :طقف )١( ةخسنلا يل (©)



 186 طيقللا باتك

 ةقيرطلا هذه ىلعو ل اع ف هم 0 ءاذه ا الرق مي يا

 :اَمُهاَدْحِإ | ؛طيِقَل يف ناَضرْفَت أل يرخَأ نيتهجب يملا 00

 ملسم نم ٌءرح ةنأل ميم وهف قولعا تفو امش هرب ُدَحَأ ناك اوف فدو
 E 2 ديف لِطاَبلا ىلع قحاب فَمَن لیوا :ىلاعت لاق بحار مالسإلا بيلغتو

 ارفك ْفّصَوَو غلب نإف در نم امهنم قولعلا دعب أرطي ام رضي الو عامجإ اذهو
 امقثحأ ملأ مك ونزفاگ نس قلعو ءالوأ ًانطابو ًارهاظ ٌملسم هنأل ٌدَتْرُمَف

 ب اَنَقَحْل ناما مِهِتاَيرَذ ٌمُهاَنْعَنَأَو اونمآ نیلا :ىلاعت هلوقل :همالمساي مک

 يلح ىع الو و مدال ةو 4ار
4 

 ٍهاركإ وأ انز نم ةيمذلاو ةيبرحلا ةرفاكلا دلو نأ يرهاظلا مزح نبا ركذ 7
 يف ركذي ملو «هنم هناجرخي ناوبأ هل سيلو مالسإلا ىلع دلو هنأل ؛دب الو ٌملسم

 ؛اونوكي مل مأ نيثراو اوناك ءاوس ُتاَدَجْلاَو ٌدادحألا نيوبألا ىنعم يف عرف

 نإ اذكو ءاَيَح بألا نكي مَ نإ يبصلا ُهَبت مالا وب وأ بألا وبأ دعا ملسأ اذإف

 هنإ :دماح وبأ خيشلا لاقو ء«ةضورلا يف حصألاو يعفارلا يف يبرقألا ىلع ناك

 نبا هححرو ءراتحملا وهو هعبتي ال هنأ بهذملا :لاقف نيسح يضاقلا امأو «هبشألا

 لبق دوجوم دلو يف كلذ ٌلكَو ؛نيزر نبا نيدلا يفت ةاضقلا يضاق هب ىتفأو ةعفرلا

 دجلا تام اذإ امأ «نيسح يضاقلا هلاق ؛همالسإ دعب دقع نميف اذكو ؛دحلا مالسإ

 ؟عابتتسالا دعب :لاقي دقو ٌدلَقن هيف رأ ملف دلو كلذ دعب هل ثدح مث يح بألاو

 : .۱۸ / ءايبتألا 7559

 مهب انتحل ناياب ْمُهتَسَرَ ْمُفْنَعبلاَو اودمآ نيِدلاوإ :ىلاعت هللا لاق 5١: / روطلا (۲۲۷)

 58 هيوبأ عبتي دلولا باب :ةطقللا باتك :ىربكلا ننسلا»يف يقهيبلا لاق زنا

 .«ناّميإِ مِهتايرَذ ْمُهاَنْعَبنأَو ار أَ ناو ئرقو :لاق ؛رفكلا



 طبقْللا با 1.18

 همالسإ لمتحي نم نيكمتو عابتتسالاب :لاقي دقو «تيملاب ال يحلاب قيلي عابتتسالا نأل

 .ملعأ هل او ؛بعص رفكلا نم

 .ةالَحُت يف مزح نبا هلقن ؛ٌملسم وهف ريغصلا مَع ملسأ اذإ :يعازوألا لاق :ةَدِئاَف

 شاب نم هبشأف ًامزج همالسإب مكحلا قبس هنأل درم افك فّصَوَو غلب اذ
 كلذ ليزأو ؛ًالوأ هرفكب اموكحم هنأل ٌيِلْصَأ ٌرِفاَك :لوق يِفَو درا مت مالسإلا

 ُمِلْسُم ىم اذإ لا هسفنب رتعي نأ بحوو تعطق ةنا لقتسا اذإف «ةيعبتلا قيرطب

 راص هنأل ِهيَوََأ دح أ ُهَعَم نکي مل نإ مالم إلا يف يِباسلا َعبت نون وأ يي أ ئأ القط

 نأ نيب قرف الو ءّرظن هيفو «هيف عامجإلا مهضعب ىعّذاو ؛نيربألاك هتيالو تحت

 هلوقب زرتحاو «يوغبلاو يضاقلا هلاق اونم وأ القاع ؛ًالفط وأ ًاغلاب ؛يباّسسلا نركي

 نال ؛هيآلْسإب ْمَكْحُي ال ُهنإَف هعم امُهُّدَحَأ ناك اذإ اع برب ُدَحَأ ُهَعَم نکی ْمَل نار

 نأ :ينزملا نع مزح نبا هاكح ام بيرغلا نمو «يباّسلا ةَ نم ىوقأ نيوبألا ةَ

 وهف امهنود وأ امهدحأ عم وأ هيوبأ عم يبس ًءاَرَسَف هبرحلا لهأ راغص نيم یس نم
 نأ ال ؛ةمينغلا كلتو شيجلا كلذ يف انوكي نأ هيوبأ دحأ عم هنوک ىنعمو ؛ملسم

 .دحاو اًمِهِيباَس نوكي

 ررر

 نال «هيألساب مکی ْمَلَو هرفك ٌرمتسا ااًمُهَحَم وبس دعب هاوبأ تام ول ف

 .يبسلا ءاَدِتْلا يف تبنت امن ةّيِعبتلا

 رثؤي ل رادلا لهأ نم هنوك نأل مالا يف بالسب نكي ل ا ُةاَبَس ْوَلَو ل

 ًاملسم ريمي ل املسأ مث ةاوبأ يس اذه ىلعف «ىلْوَأ هريغف هدالوأ يف الو هيف

 اوبا ٌملسأ هرفكب موكح لفط :لاقيف ؛زغل ٌهنم ٌمظتنيو .يميلحلا هلاق ءامهمالسإب

 راد لهأ نم راص ةابس اذإ هنأل ؛همالسإب مكحي :يناثلاو ءمالسإلا يف امهعبتي ملو
 .رادلل اعبت املسم ُلَعْسَيَف مالسإلا و

 لقت هيف نأ مل ؟ همالسإب ًاملسم ريصي له ملسأ م هكلمف برحلا لهأ نم ًاريغص



 17 ٍطْيَقْللا باك

 ناك اذإ اميف همالسإل ةّلع كلذو ًاكلمو ةلافكو ةيالو ِهْيْلَع هَل نال ؛معن : :ٌرهاظلاو

 املسُم يباّسلا

 هبشأف فلكم ريغ هنأل « حبِحّصلا ىلع اع اللقا ِّيَمُم يص ُمآلْمإ حص الو

 هيوبأ نيبو هنيب لاحيف ديدجلاو «ميدقلا يف هصن وهو :مامإلا لاق «نونجناو زيمملا ريغ

 بِلوُطَو دده رفكلا فصوو غلب نإف ؛ٌةونيفي الكل ؛هبشألا ىلع ابابحتسا رافكلا

 ايِلَع ّنأل ؛ملسملا بيرق نم ثروي ىتح حصي :يناثلاو ؛مهيلإ در رص نإف مالسإلاب
 نب دمحأ هلاق هغولب دعب :ليقو «هباجأف مالسإلا ىلإ هغولب لبق لو هللا لوسر اعد

 غلب نإف ُفقوتي :ثلاشلاو ءاهيجوت يرق ؛القن فيعض وهو :مامإلا لاق ؛لبنح

 هنأ اني رفكلا فصو نإو «ذئموي نم املسم هنوك ًانّيبت مالسإلا ةملك ىلع رمتساو

 .هرمضأ اذإ انطاب حصيو ؛ارهاظ

 بلاغ نالو هةر هلاح رهاظ أل رح وهف قرب طبق طبق ا رقي مل اذإ :لممف

 يب ٌّرَقَأ انإَو ,يتأيس امك اهب لمعيف يأ قرب ني هي ةخأ مْ أ الإ ؛نارحأ سدا

 ءريراقألا نم ه هريغك يرحب ٌراَرفِإ قبس مل نإ لق ُهَقَدَصَق صخشل ءقرلاب يأ

 الف هبذك نإف «رادلاب هتيرحب مكحلل لبقي ال نأ :بيرقتلا بحاص هاكح لوق فو

 يناشلا رارقإلا لبقُي ال ُهنإَف ؛غولبلا دعب ةيرحب ٌرارقإ هنم قبس اذإ اذكو «قرلا تبني

 .لوألا هتضقانل

 د ا ا :ُبَهَدَمْلاَو
 ةَيِضاَمْلاَأل ِةَلَبَقَتْسُمْلا هِماَكْحَأَو قرلا لْصأ يف ُهْراَرْقِإ لبق لب ءحاَكِنَو
 ءافتنا :هلياقم هوو «هريغىلعو هسفن ىلع لام رق :لاق ول امك «ٍرّهْظألا يف ورعب

 انأ ىلإ بهذملاب راشأو «ريغلاب يرح ررض قاحلإل سفن قري ال ناسنإلا ذإ ةمهتلا

 مزح يذلا عصب كاز غال هزار برقا بِجاَص ُهَلَقَب ام ىَلَع اتعرف اذإ

 ٌلاَم ودي يِفو ؛قرب رق ُنْيَد ُهَمِرَل ولف هَرَكَذ ام اهلصاح قرط هيفف ؛فئصملا هب
 ا #۴



 ٍطْيَقْللا باك 1۷

 هنم يقب نإو «هل وهف ءيش لاملا نم َلّْصَف نإ ؛معن «هل رقملل لعجيو يأ ءةنِم يِضق

 اَنَلبَك نف هريغ نود ©*”هرضي اميف ُهَرارقإ انلبق اذإ اذه «قتعي نأ ىلإ هتمذ يفف ءيش
 .هتمذ يف ُنْيَدْلاو هل رقملل مس لاملاف اقلطم ُهَراَرق يس

 الف ٌةنيرُحْلا رهاظلا نأل ْلَبَقُي مل ةي الب ِهِدَي يف َسْنَل نَم هَفر ىَعْذا ولر
 5-0-3 رر 7 ر ا 1 1

 اذكو «هل قح توبلو يبصلل ةحلصم هلوبق يف نإف ؛بسنلا فالخب «ةجحب الإ كزي

 «ىرعدلا درجم لار الف ةيرحلا لصألا نذل ِرّهْظَألا يف ُِقلُمْلا ُةاَعّدا نإ

 .طقتلملا ريغ ديك قرلاب مكحيو لبقت :يناثلاو

 وهم دع

 ىلإ اًهفانج ايسا فرعي ملو رسي نم دي يف ُهَرْيغ ؤا ءاَرْيَمُم اريغص ايار ولو
 هيف فرصتيو ؛هدي يف نسم رهاظلا ّنأل ؛اعّدا اذإ يأ «قرلاب هل أ كح ؛طاقيلالا

 يصلا اذه ناك ولو «هَكَلَم هنأ هيلع لاحم ببس الو هل ضراعم الو َنيكلاملا فرصت

 :َلاَقَو علب إف «ةنّيبلا ىلإ جاتحا ًازيمم ناك نإ :ليقو «حصألا ىلع هل رث رک

 ؛رغصلا لاح يف قرب انمكح دق انأل نيب الإ ّحّصألا يف ُهلوَق لقب مل رح

 لبقُي :يناشلاو «يوبلا هلاق اق ءِدّيَسلا ا

 هَقِرب هيب ما نمو ؛لبق هب انمكح ام ىلإ رظن الو لرقلا لهأ نم نآلا هنأل ؛هلوق

 ثرإ نم كلا بَبَسِل هيلا ضّرعتت نأ طرشي ءاهتدئاف ررهظل ءاھب َلِمُع

 كلما ُقَلْطُم يِفْكَي :لَْق يفر ءطاقتلالا دي رهاظ دمتعي الئثل ؛امهريغو ءارش

 .لاومألا يف امك

 ؛رارقإلا يف ةفلاّسلا هطورشب يأ ُهَقِحَل ملم ٌرُح طيِقّْللا قَحْلتسا ول :ٌلْص
 مروى م ت . هم 7 م

 نركل (مِلْسُم) هلوقو «لام هل رقأ ول ام ةبشأف هريغ ىلع هيف ًرَرض ال قحب هل رقأ هنأل

 ؛همالسإب مركحم طيقل يف هركذ امنإو يرفكب َموكحملا طيقللا قحلتسي ال رفاكلا

 «سانلا ,ىلوأ َراصَو ةقحلتسي نأ راح هل ًادلو طيقللا كلذ نوكي نأ راح نم لکو

 .هرضي ال )١(: ةحخسنلا يف (#)



 11۸ يللا باك

 راك دبعلا ّنأل َُقِحَل ٌدْبَع ُهَقَحْلَْسا نإَو «ًيبحألا نم اهب ُّقَحأ بألا ّنأل يير

 قيدصت طرشي :لَْق يِفَو ءةهبشلا وأ حاكنلاب ةن ولرصح ناكمإل ؛بسنلا رمأ يف
 ًباحأو هقتعأ ول هنع ثاريملا عابطقنا ببسب ٍدِّيسلاب رارضإلا نم هيف امل ءِهِدِّيَس

 .هقاحلتسا لبقي خا هَل َناَكَو انْ | قحا نم ّنأل ؛ ؛رارضإلاب ةربع ال :لوألا

 ةدالولا ىلع ةنيبلا ةماقإ ناكمإل ٌحّصألا يف اًهَفَحْلَي َْل ةَأرما ُهَتَقَحْلتْسا نإو

 تراصف نيوبألا دحأ اهنأل ءاهقحلي :يناثلاو ءلجرلا فالخب ةدهاشملا قيرط نم

 :ليقو ؛بهذملا ىلع ةقحلي م ن جوز اهو اهقحل اذإ اذه ىلعو «ىلوأو لحّرلاك
 وأ هنود اهب قاَحْإل رذعتل ءةَحَصَرُمْلا نود َةيَحْلا يحلي :تلاثلاو "ناهحو

 حلا نم دحاو لک نال بْبَعَو ّيَمِذىَلَع رخو ٌمِلْسُم ْهُدَقُي مل ةمحلتسا يأ .نانثا

 يف امهئاوتسالف يمذلاو ٌملسملا امأو هِنْيَرْحْلا اهبشأف الها ناك َدَّرَمَنا ول ٍدبعلاو

 نَم َقِجْلْبَف فئاقلا ىَلَع ضرع هيب نكت مل نإ بسلا تاهجو قاحلتسالا
 ركذ ثيح هنايب يتأيس امك هابتشالا دنع باستنالا يف ارثأ اه نأل وب ُهَقَحْل

 يف يأ .ًافئاَق نكي مل نف ءىلاعت هللا ءاش نإ تانبلاو ىَوْعَدلا ريغآ يف فنصملا

 يأ ريحت وأ ءايندلا يف دحويال نأب يدرواملا هرّسفو ءرصقلا ةفاسم يف وأ دلبلا

 ىلإ ِهِغولُب دْعَب باّسِنالاب َرمُأ ؛ءامهب ُهَقَحْلَ أ ءاَمُهنَع ها وأ ريحت نكلو دحو
 يي قفا زو يي رحم ةا مكعب يمه عطل نع
 ءال :يناثلاو «تانّيبلاو ىوعّدلا باب يف ُةُملعتس امل ٍرّهَظَأْلا يف اتطقس ؛نيتضراَعتُم

 نكمأ انهو اتطقس ءامهادحأ حجري ام نكي ملو ايفاكت امل لاومألا يف هنأ قرفلاو

 .ةفاقلا ةنيب هيلإ تّمضنا نمل مكحي لب ناطقسي الف ة ةفاقلاب امهدحأ حيجرت

 .طقف )١( ةحصسنلا ف (#)
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 فر
 ا
 سرور فلا ملا نكس

 ية تن او ا ا || بانك

 هريرحت يف ُفنصملا رصنقاو .هفلثم يف كلام نبا هدافأ امك ميحلا ةثلثم :ُهلاَُخ

 نم هيف ٌلاصألاو .ُهَلعفَي ءيش ىلع ناسنإلل لمح ام يهو ؛رسكلا ىلع هبيذهتو

 ٠ نر هب أنو ريع لنجل عاوصلاب يآ وب اح نمو: لات هلوق باكل
 وهو ؛اذه ٌرّرق ام انعرش يف َدَرَو دقو قواك مهدنع ًامولعم ريعبلا ٌلْمِح ناكو

 ةحاحلاو "هيلع قفتم «منغلا نم عيطق ىلع يباحصلا اقر يذلا عدلا ثيدح

 .۷۲ / فسوی (۲۲۸)

 ٍَرْفَس يف يي ( يبنلا وِباَحْصأ نِي ٌرَقَن قطن :لاق ؛ ا يردخلا ديعس يبأ نع (۲۲۹)

 شيعي ذأ ارب شرفات يسّر ءايحأ نم يح ىلع اورا ی هاهو

 آر :مُهْصْعَي لاق .ةيش نيب ال يش لکي هل اوس ءيا كلذ ديم عدل

 اهيا اپ : ولاقت د شاف .ءيش ْمِهِضْعَب دنع توکي نأ أ هلل اووف نيا طفلا ءال

 عيش ني م دحأ دع له شنب ال ءيش لب هل انيَعسَو غر انيس نإ طرا

 ند ترتسم تتم وق طا نکو ءيقرأل ينإ او معَ :مُهْصَْي لاف

 هيلع لتي َلطناَف . .ودعلا ن عطف ىلع ْمُهْوُحْلاَص .الْج انل اولن ىح ْمُكَل قارب انأ

 .ةبلق هب امو يشن َقلطْناَف ءِلاَفِع نم طيشن اَمْنأَكَف يملا سر ل ُدْنَحْلاط ارتي

 :ىَقَر يذلا َلاَقَف .اوُميسقا :ْمُهُضْعَب لاق . هلع ْمُهْرُحْلاَص يذلا ْمُهَلْعُج ْمُمْوْوَأَف :لاق

 ىلع ا اوُمِدَقَف .انرمْأَي ام رن ناك يذلا هَل ردن او | لوُسَر يأن ىَنَح اولعفت ا

 ْيصَأ دق :َلاق مث ةر انآ كندي امور :لاقف هل اوُركَذف كيو هللا لْوُسَر

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور يي يبنلا كح [ ًامْهَس ْمُكَنَم يل اوُبرضاَ اوما
 باتك :حيحصلا يت ملسمو .(۲۲۷ ۹ت یدحلا :ةيقرلا يق ىطعي ام باي : ةراجإلا باتك

 .(5؟55/١١) ثيدحلا :ةيقرلا ىلع ةرحألا ذحأ زاوج باب :مالسلا



 ٍةَلاَعُجْلا باتك

 .ةبراضملاك ترجف اهل ةيعاد

 در نم اذكو يأ ءاذك ُهَلَق يقبآ دَر ْنَم :فرصتلا قلطم نم ْيأ لْوَقَك يه

 طقف لمعلا ةيلهأ هل ةلوعحملا ف طرتشيو ءاَذَك َكّلَو هدر وأ ءاذك ُهَلف اصلا يبا

 الب لع ولف ٍِمَرتْلُم ضو ٍلمَعْلاىَلَع لذت ةغيص طرشي ءيعفارلا هب مزج امك
 مزتلي مل لمع هنألق ؛ىلوألا ين امأ هل ءيَس الق ريع َلِمَعَق صخشل نذأ وا ؛نْذِإ

 ين امأو !نكي مل مأ ٌلاَوضلا درب ًافورعم ناك ءاوسو ًاعربت عقيف ًاضوع كلاما هل

 هديك هدي نأل ؛هدرك هدبع در ؛معن «نيعملا كلذ ريغل طرتشي مل هنألف ؛ةيناثلا

 هنأل «يبتجألا ىَلَع ارا ُهَقَحَتْسا اَذَك ُهَلَف دير َدْبَع دَر ْنَم :يِبنجَأ َلاَق ولو

 :َلاَق ْنِإَو ءهمزتلي مل هنأ ثيح نم للا موزل يقاولا ٌبحاص لكشتساو .ةمزتلا

 اذه ىلع يأ ههْيَلَع جت مل ءابذاك تاكو ءاَذك ُهَلَف يِدْبَع دَر ْنَم :ّدْيَر لاق
 لاق ؛ُهَفَّدص ثإف .هانلق امل هبذك نإ يأ هِدْيَر ىلع الو «مزتلي مل هنأل ؛يلوضفلا

 ؛هلوق دمتعي نمم ربخملا ناك اذإ اميف اذه ناكو :يعفارلا لاق «هيلع قحتسي :يوغبلا

 هع إو ٍلِماَعْلا ُلوُبَق طرشي لَو .همازتلاو هنذإب ماع ريغ در ول امك رهف الإو
 ٍلَّمَع ىَلَع ٌحيمتو «ليكو لاك هنإ :ليقو «لمعلاب نايتإلا يفكيو قييضتلا نم هيف ال
 ضارقلا يف تلمتحا اذإ ةلاهجلا نأل ؛قبآلا درل هطبض نكي مل اذإ يأ ؛لوُهْجَم

 ءانبلاك ةطبض ٌلهسي يذلا لمعلا اّمأ «ىلؤأ انهف رارطضا ريغ نم حرا ىلإ الصوت

 ي مولع اذكو ءكلذ قلطأ هّريغو ؛يعفارلاو ةعفرلا نبا ُهلاق «هطبض نم ٌدب الف

 ءاتغتسالل نما :يناقلاو «ىلْرَأ باب نم .ّمّصألا يف ءامهوخنو ءانبلاو ةطايخلاك

 .مامإلا هححصو ةراجإلاب

 ودر ف ناك نإف هدي يف يه نم اَهّدرف ءاذك هلف ياض در نم :لاق :ّعْرَ

 .نيدقنلا درك الف الإو ؛ةلْمُجْلا حسا قبآلا دابعلا درك ةفلك

 ذإ ؛ًائيش قحتسي ال ؛ٌريخيُم اهب هربخأف ؛اذك هلف يّلاضب ينربخأ نم :لاق :ٌعرف

 .ئوغبلاو يضاقلا هلاق «هيف ةّقشم ال



 ٍةَلاَعْجْلا باعك 1

 .دوصقملاب لب هنأل ؛لمعلا تيقوت زوجي ال :ٌعْرَف

 ةلاهج ىلإ ةّجاح الو ؛ةحاحلل ٌرُوُج هنأل ءًامولعَم لْغُجْلا فوك ُطْرَتْسُيَو

 ةلاهجي ءُدَقَعْلا دس ِهيِضْرَأ وأ بون ُهَلَفُهَدَر ْنَم :َلاَق ولف ءلمعلا فالج ضوعلا

 .ةدسافلا ةراحإلا يف امك هلم ٌةَرْجَأ ٌداَرلِلَو «ضوعلا

 نوكي نأ زوجي هنإف ءُالْمُج رافكلا ةعلق ىلع هّلد نمل ٌمامإلا لعج اذإ :ُلّوَألا

 يلا رسا يف يتابس امك ةيراحك لوھ
 يف ةضورلا يف هقلطأ امك اهتلاهح عم ةقفنلاب جحلا ىلع ةلاعحلا حصت :يناثلاو

 بحاص نع ريبكلا نع ٌةّلقنو ريغصلا حرشلا يف يعفارلا اذكو «هب مزجو ؛هباب

 .طقف ةدمعلا

 ؛هيف هفرصت حصي ال ام وأ ؛ريزنخو رمخك موقتي ال ام لعجلا َلَعَح ول :ٌعرف

 .مامالل لامتحا هيفو .ساف دقعلاف

 اذإ يأ ءلْمُجْلا َنِم ُهطْمسِق ُهَلَف ةنم بّرقَأ نم ُهَدَرَف ذك دب نم :َلاَق ولر

 «هنم دعبأ نم هّدر اذإ امأ .ةفاسملا رّدق هنأل ؛حصألا وهو مولعملا لمعلا يف اهانححص

 ءلْغُجْلا يف اكرتشا هدر يف نانثإ كَرَتشا ولو «مارتلالا مدعل ةدايز قحتسي ال هنإف

 .مهرجأ تتوافت نإو «ةّيوُسلاِب مسقيو ؛ببسلا يق امهكارتشال

 .كلارشالا ٌرهاظلاف نالحر ُهَّدَرَف .مهرد هلف ؛يدبع دَر لُْجَر يأ :لاق ول عرف

 ال هنأ رهاظلاف ؛اذك مكلف ُةُسَتْدَدَر نإ :مه لاق َنيِذْلا رفثلا ضعب هدر ول :ٌعْرَف
 ر 5 : -َ 0 كر

 .مهدرب هقلعو مهعومجم الإ لعج مل هنأل ایش قحتسي

 ريغ ةكراشف رايد كلف ُهَئْدَدَر نإ :لاق اذإ امك يأ نيم الْعَج َمّرتلا ولو
 ا چ ٌمَعْلا

 «نيعملا كلذل يأ ءلْغُجْلا لك هل ءاناج وأ ضوعب يأ ُةَتناَغِإ دصق نإ يف

 الف «نكمأ وجو أب دبعلا در كلاملا دوصقمو «هريغب ةناعتسالا ىلإ ٌجاتحي دق هنأل



 ل ِةَلاَعُجْلا باك

 الإ ما ىلع غلا كلذل ءيش الو ؛يبطاخملا ىلع لمعلا رصق : ىلع ةظفل لمح

 نم هوحنو دجسملا مامإ يف اذه ٍلْثِمب لاقي دقو :ًتْلق هب نيعتسيو ةرحأ هل مزتلي نأ
 خيشلا اذكو ءامهقاقحتسا مدعب ىتفأ فنصملا ناك نإو «بانتسا اذإ فئاظولا ٍةََلُو

 ءلاحب ِكِراَشُمْلل َءْيَض لَو هَطْسِق َلَوألِلَف ؛ٍكِلاَمْلل َلَمَعْلا َدَصَق نَِو «نيدلازع
 ْ .ًائيش هل مرلي مل كلاملا نأل

 اهنأل لَمَعْلا ماَمَت لبق حْسَفْلا «لماعلاو كلاملا نم يأ ءاَمُّهْنم لُكلَو :ٌلْمَف

 امنإو ءزئاح ةيصولا نع عوحرلاو ءطرشب قاقحتسا قيلعت اهنأ ثيح نم ةيصولاك

 دعب روصتيو خسسفلا هنم روصتي يذلا هنأل ؛نيعملا لماعلا يف ًءادتبا كلذ روصتي
 ؛خسفلل رت ال هنإف هدعب امع لمعلا مامت لبق هلوقب زرتحاو «هريغ يفو هيف عورشلا

 فَي َلِاَعلا خسف وأ .عورُشلا لبق عيف نوف يقتساو مزل دق َلْعْجْلا نأل

 خسفو ُةخخسف هيف ءاوسو اعيش لعفي م هنألف :ىلوألا يف اأ هل َءيش الف ,عورشلا

 خسف ْنإَو «كلاملا ضرغ لصحي ملو هرايتحاب عنتما هنألف :ةيناثلا يف اّمأو .كلاملا

 ُهيْعَس طبس ديك حّصألا يف لثيلا ٌةَرْجَأ ِهْيَلَعَف «لمعلا يف عورشلا َدْعَي كلاما

 صقر هيرب ذأ كالو هسفنب لماما خسف ول امك ال :يناثلاو « ريغ خسف

 دقعلا اميف هزاوجف «رايخلا نمز يف عيبلا يف زوجي كلذ نأل ارا لبق لعجْلا يف

 عورشلا َدْعَب هتدئافَو ءاضيأ غ غارفلا لبق هسنج ٌرييغت زوجي 23 اذكو ءىلْوأ ادبأ رئاح هيف

 يضتقي لمعلا ءانثأ يف خسفلاو ؛لوألا خسف د ريحألا ءادنلا نأل ليلا ٍةَرْجَأ بجو

 .ريخألا ىلع رمألا رارقتسا هتدئافف هلبق امأ ؛لثملا ةرجأ

 يدري مل هنأل ءلِماَعْلَِءيَش الق برما يبطل ضخ يف ّقبآلا تام وأو
 هنإف ؛جحلا لبق ريحألا تام ول ام فلاخيو ,دوصقملا وهو ٌدرلاب قلعتي قاقحتسالاو

 َقَلاَعُجْلا فالغب مزال قع ّجحلا نأ :اهنم ةفيعض' قورفب اوقّرفو «ضعبلا قحتسي
 لبق سبح الو ميلستلاب قاتحتسالا نأل ِلْغُجْلا ضْيقِل ُهُسْبَح ُهَل سلف هدر اذإو

 لصألا ّنأل ودر يف ُهَيْغَس وأ لْعُجْلا طْرَس ٌركنأ اذإ كِلاَمْلا قَدصُْيَو «قاقحتسالا رص م ر
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4 ee La eZ ل“ لما ةرحأ لماعللو يأ ءافلاحت لْعُجلا رذق يف افلتخا نإف درلاو طرشلا مدع 

 2# دعو !
 ا .ضارقلاو ةراجإلا نم هريظنك

 نم اقيئوت هلوصأ ىلع ياشلا ءزجلا طبض هتمو هللا لضفب مت :تلق
 نبا ثدحملا قتلا مامإلا خيشلل جاهنملا هيجؤت ىلإ جاتحملا ةلاجع
 ىلإ اهورعو هييداحأ جضرختو هللا همر نقلملا نباب روهشملا يوحتلا
 .ةحملا هلو هدو هلل دننحلاو .هنله قيلعتلاو .اهتاطم

 نسم 112١ ناضمر رش نم رشه سماخلا ةعمجلا هليل هزاجتإ قفئاو
 .ةيداليم ٠٠٠١ لؤألا نوئاك ره نم عيارلا مول قفاوملا ةرجعلا

 هبآ ىسلعو لوسرلا يسيتلا دمحم اندي ىسنع هللا ىلصو هلل دمحلاو
 .ضيئارفلا باتك ُهَلَوأَو ثباتلا هرجلا هللا ءاش نإ هيلو .ملسو هينصو

 )1١(: ةححسنلا ييو (#)

 «ملسسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ءريصنلا معنو ىلرملا معنو ليكولا معنو هللا انبسحو
 ناكو «ميظعلا يلعلا هل اب الإ ةوق الو لوح الو

 يق دحألا موي باتكلا اذه صقت ليمكت نم غارفلا

 ةنس يل 1١0٠ ةنس هنم ۲۸ ف كلذو «ناضمر رخاوأ

 .فلأو ةئامو نيسم

 ىلاعت هللا نوعب باتكلا اذه صقن ريرحت مت

 : دي ىلع

 .يلصوم ا نسح الم نب سنوي



 يناثلا ءزجلا سرهف
 ةحفصلا عوضوملا

 ا ا مايصلا باتك

 000000 موصلل طرش ةينلا لصف

 تر SARS e كاسمإلا موصلا طرش لصف

 51177 ب ل هو كحال تطوع وس اح نوما مالسإلا موصلا طرش لصف

 ا موصلا بوجو طرش لصف

 DS os ES داو ومالا دا ا و الا م موصلا ةيدف يث لصف

 SES E SS ةرافكلا هيف بحت ام يف لصف

 E SEALS OEE SERRA ع وطتلا موص باب

 SN OR aS فاكتعالا باتك

 N سا وو eae ةعباتتملا ةدملا رذن لصف

 OA AREER ARS جحا باتك

 GDS A Sa SESS AS تيقاوملا باب

 SEAVER SAAR ROR مارحإلا باب

 TAN ° EDR RASRA RLR SAS SS ةكم لوحد باب

 O N E فاوطلا عاونأ تابجاو لصف

 ا EARS RR ESR فاوطلا ننس

 Ee ON em فارطلا دعب رجحلا مالتسا مكح لصف

 0000 ةكم مامإلا ةبطح لصف

 E ااا ا ا ةفلدرم تيبملا لصف

 Nye AD ا ا ا ا ا يشل تارمجلا ىمر لصف

 ETERS وا جحلا ناكرأ لصف

 ,O ا hessas ا مارح الا تمرح باب

 N o RA AS E تاوفلاو راصحإلا باب

 E Se SSeS AAA TOS عيبلا باتك

 VT م دم م و نات ERASE عيبملا طورش

 AE وا مطل لالا ةقاا فوود ابرلا باب

 AE ASRS ام 500 اهنع ىهنملا عويبلا باب



 ١. رحفلا بسع عيب 0
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 رايخلا باب

 كا :لصف

 مي هم را هيءمم مام موو هي دعم م سهم مم هيف و و وو ام م ءقوو فق هو قم وقار هيام هيعياواو

 ميار نم ريم يعي وو مو يما مع فاع ه4 هي

 عيبلا عاونأ يق رايخلا طرش :لصف

 بيعلا روهظب رايخلا يرتشملل :لصف

 رق ر م مم ردم م يام عم مرافقي سيوفت هم عت مرور ع معي وورود كه عفاعلاو



 ا eseren هعورفو هلوصأو ءىشلا عيب :عرف

 VT sees هحالص ودب دعب رمثلا عيب :لصف

 ل sese ضرألا ق رضحألا رمثلا عيب ميرحت

 VEE sees ةيفاصب اهلبنس يف ةطنحلا عيب حصي ال

 VTE sese ايارعلا يف ةبعحرلا

 VFO gases نيعيابتملا فالتخا باب

 ف esses ديبعلا تالماعم باب

 EE 16 لل و همم ممم همه مال مَلْسسُمْلا طرش يف :لصف
 VEV Cavour ناريحلا يف حصي ع رف

 VON ا ل ranan س ودنم ضارقإلا : لصف

 VOA ل مم لملم مة ممم بلل ايد نوكي هب نوهرملا طرش :عرف
 نويل ا ا نهرملل هيف ديلاف نهرلا مزل اذإ :لصف

 ا es نهارلا ىلع نوهرملا ةنؤم : لصف
 VIA eee فز ةلوهرملا ئطو :لصف

 YA ا ل ل ا ا ا ا اة رة هاف من هةية رت امرت فلاتلا نهرلا لدب ضبق :لصف

 ضال هديس نذإ ريغب نوهرملا يح :لصف

 Ve sess نهرلاب فالتحالا :لصف
 هتك رتب قلعت نيد هيلعو تام نم :لصف

 VVE ل ل ا مل رة ممم ماهم ممم امم نايم ميما مصاف سيلفتلا باتك

 فقر esses رجحلا دعب ىضاقلا ةردابم :لصف
0 

 VAT ا رجحخا باب

 كلا Luisa لاملاو نيدلا حالص دش رلا : اصق

 VAs ا es هشىسلا مو

 YAY [اهح وم نذإب الإ ةأرملا فرصتت الإ ثيدح
 AO ece ل ار و ل مر مرر ق نر فرقرو هن يفعترب قلب 5 هوبا ىبصلا يلو :لصف

 VAR ا nes ا حلصلا باتك

 AA wusane ارادح اع زانت ولو لصف



 هي ف م وي ميم نم هي هدف هم مام هرم لانو مرو هي هامات هه ررانف ةقرراو هم معماماو

 ممن هي همني عم مه همم يم م وهف م هوو وينو هر ومي عمه وقففت عمو نه عقم

 0 ندبلا ةلافك ةحص بهذملا :لصف

 ...مازتلاب رعشي ظفل ةلافكلاو نامضلا يف طرتشي :لصف

 مراجاف مه يمم مناواه ةدرمم م فوق واعف ايام م هام ه4 وام م م ف عكف هاف اسم راها ماو هاو اع

 نلقاه ع دمي نمور نهم فف وهف امرا درا هاو و وتوك ماو ةراوام

 مر م هم الروت مرو ا ياوقر ع عفر ووو وهف يه دءقوماقو سف ماو مافقاهاه

 رم مهن م كو مروا مف ينوي ا. ماعم وام هوا واج و م هام م هم مق ياريم و م هيعو



ES SE A SS بروصغملا ةدايز :لصف 

 SAY SDA RES هريغب بوصغملا طلخمي ال لصف

 .REN aS as eR بوصغملا ىطو ول :لصف

 2057“ ولو ل ومما امل ومال دحام ةبكوخللا بوو قا سل طم ةروثنم ع ورد

 I DSSS RASA ERR ةعفشلا باتك

 هد مكاح مكح ةعفشلاب كلمتلا يف طرتشي ال :لصف

 OE NNE ا TT لصف

 NF Se SAS روفلا ىلع ةعفشلا نأ :رهظألا :لصف

 GSE RASTA REA ضارقلا باتک

 E ena ASAS اطاتحم لماعلا فرصتي

 YS e ER ةمسقلاب حب رلا نم هتصح لماعلا كلمب :لصف

 1210000 000000000 0 خسفلا :لصف

 E aS 000000000 ب 8 ةاقاسملا باتك

 TNS GSR رمثلا صيصخت ط رش :لصف

 E ia Re 0 0 008 هالا ىلع درا افق
 ها يق اجل دوما دج رع aE هيلإ جاتحي ام لماعلا ىلع :لصف

 TO SRNR RSS SADE ةمزال ةاقاسملا :لصف

 ل د لا ا ا اا ةراجإلا باتك

 O ERAS وول LSS ةمولعم ةعفنملا نوك طرتشي :لصف

 EY ا مل ل 0 لصف

 47 يرتكملا ىلإ رادلا حاتفم ميلست بجي :لصف
 O ما سا حسم نسا نسجل ع ةدم ةراجإلا دقع حصي :لصف

 E SE 0 000015 ب رذعب ةراحإلا خسفنت ال :لصف
 TEV طا فرست سكك بحمل بك تاوملا ءايحإ باتك

 Os ase ب رورملا ع راشلا ةعفنم :لصف

 اا A Re رهاظلا ندعملا كلم :لصف

 OV E 1 0 ,.....ةيدوألاو هايملا كلم :لصف

 E o ASAS ARS فقولا باتك

 هل ا ا رو و ديم وعجم فقاولا طرش



 فوقوملا ةبقر كلم :لصف
 0 هسفنل رظنلا فقاولا طارتشا :لصف

 ese ةبهلا باتك

 0 ةبها طرش

 ...:..هدالوأ ةيطع يف دلاولا لدع :لصف

 0 ةطقللا باتك

 ...ظفحلل كولمملا ناويحلا طقتلي :لصف

 ةنامأ ىهف ظفحلل ةطقل ذحأ نم :لصف

 .ss ةطقللا فاصوا ركذ :لصف
 ةطقللا كلتمي يم :لصف

 طيقللا باتك
nrrnouancarunrrrunae 

 وةهيف ق6 مم د( 6ع فوق

 ...مالسإلا راد يف طيقل دحو اذإ :لصف

 ss قرب طيقللا رقي مل اذإ :لصف
5 

 a ملسم رح طيقللا قحلتسا ول :لصف

 مم عم هانا هيف هير م هل عمو فاو اعف

 مق مناف الف اع م ملفي ماءاو

 هم ممم هم علم عمق عموم مام عفماملاف

 عفن ف م مريدي م ع ةاه ف ويوم مف ون هيو ووو

 مم دق ام ناجي دفق اوفو هه ممم ع ف ويقام مقاقاو

 ممر ومو هلع يففق هع ديه داق مدي( ثمل

 ممم هر مياه هع اعع يت همن هيو ده مف ههه

 ممر اهي اع هر نام مو هيف هاف م مهي همر معو

 ممم يم 2م عم ةمناف روق ع قي همم اق مامأاو

 وعم هين رممم معو مف عاق نو م همه قع 6 ماقاعم ا«

 0000 ا ا 1 1

assمم را جم ءمقفم ءيمامي همام رام د رميا مم فمع يام ورام هاو هم اه قا مق هم  

 هيام رين مم نامل ع ياهي ها راك هع هي فق قفأاو

 مقدم قو هيف وو م هما مم هوو م عر ءقاوفافاف

 مع رام مم مرم هرفي مة ثق م هوامير ويمف م اهاراف

 مريت هر هرم مار هييفف مه عاق و عه ورم و هفققإو



 چ رم
 سرور فلا للا کرا

N 



 6 سرا رک يرن 7
 وو لا للا نامل

 هيجؤت ىلإ ج د لإ ةلاجع
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 نوفلت
(ANY ¥1119) 

 اف
T EY)م1115  

 ۳٤۷ ۲ ٦-۲۱۱( ) ب. ص

Dar A “Ketak 
PUBLISHERS 

Irbid 

Jordan 

Tel: 
(00962-2-7261616( 

Fax: 
(00962-2-7250347( 

P. 0. Box: (211-620347) 

E-mail: 
1 DarALketab@Excite.com 

 رر د

 نوم

aرشاتلل نوي  
 م - ےھ

 ةينطولا ةبتكملا ةرئاد ىدل عاديإلا مقر
FAITقا  

 م

 رب نمللا ج چارس اجالا جرت لا جاتا ةسلاجع اجع

 - يناردبلا ماشه

 عك باتكلا راد كبرإ

 س( )

 فر لش 7

 //نيملسللا ءاهقفلا // يمالسإلا هقفلا / تافصارلا

 /ةيوبنلا ثيداحالا

 ةينطولا ةيتكملا ةرئاد نم ةيلوألا فينصتلاو ةسرهنلا تاناييدادعإ مت

 (م1/8/1814١١1 ؟)رشنلاو تاعوبطملا رئاودل ةزاجإلا مقر

 ةداعإب حمسي ال .مآ٠٠ © ةظوفحم عيطلا قوقح

 أ وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رشن

 نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم ماظن يأ يف هخسنو هظفح
 يأ سابتقاب حمس الو .هنم ءزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا

 نود ىرخأ ةغل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج



 عفر

 يرل سلا ربع
 نوور فل للا س

 جاكت ةا
 ص 4 هي 2 5

 حابتملا هيج ىلا

 85 ۱ ي :

 يوحنلا نباب فورعملا دمحا نب يلع نب رمع

 نقللا نباب روهشملاو ظ
 (ه٤۰٠۸) ىفوتملا

 5 جرخ و هلوصا ىلع هطبض و هففح لع قلع و هثيدح حرض هيلع قلع و هتيدح

 مناردبلا ميركلا دبع نب ماشه نيدلا زع يناردبلا : 1





 ُبوُحُْوْلا وأ ُءاَرَجْلا وأ ٌرِييقتلا ر ره ؛ضرفلا َنِم ِةَيلِعف ة ر ا

 اَْنإَف ضار اوُملعَت] :اهنم ءاهملعتىلع ثَحلاب ٌرابخألا ترهتشاو ف ماريا
 نيسح يضاقلا لاق .""[ ِةّمَألا نم ٌحَرْي ام لوو مع لد

 ملعو ؛باسنألا ملعو ؛ىوتفلا ملع :مولع ةثالث ىلإ جاتحي ضئارفلا ملعو :هريغو
 .اهعجارف ةمهم حتاوف انه لصألا فو .باسحلا

 امإو .اهيلإ جاتحم هنأل «فورعملاب يأ ءهزيهجت ةنزمب تّيمْلا ةكر ت نم أدي . 7 8 . 1 ها ساهيل ىلا ا نھ ا

 ُهْرُمْلَعَو نآرقلا ًاوُمَلَعَت ] :# هللا لرسر لاق :لاف ؛هيظ دوعسم نب هلل ادبع نع @ (۲۳۰)

 ُصَقنْبس مليل إو ضو ولا يف ؛لدلا اعوُمْلَعَو ضار اوم سان
 يف يئاسنلا هاور .[ امُهََيٌلِصْفَي ْنَم ناتج الف ٍةَصْيِرَمْلا يِف نانلإلا فلي ىتح

 )١/5505(. ثيدحلا :ضئارفلا ميلعتب رمألا باب :ضئارفلا باتك :ىربكلا ننسلا
 ثيدح اذه :لاقو )۳/۷۹٠۰(« ثيدحلا :ضئارفلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 .يهذلا هقفاوو .ةلع هلو هاجرخب مو دانسإلا حيحص

 .ه#ط ةريره يبأ نع )۲٠۹۱( ثيدحلا :ضئارفلا باتك:عماجلا يف يذمرتلا هارر @

 .دوعسم نبا ثيدح فعضو .بارطضا هيف ثيدح اذه :لاقو

 رازبلاو ىلعي وبأ هاور :1؟4ص 4 ج :ضئارفلا باتك :دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاق @
 يف يناريضلا هاور ...ثيدحلا :هتقَط ةركب يبأ نع :لاقو .هفرعأ مل نم هدانسإ يلو

 هيفو ؛متاح وبأ هفعضو نابح نبا هقثو يسودسلا ةبقع نب دمحم هيفو طسرألا
 .لرهجب



 ضنارفْلا بانك ۸

 زيهجتلا ةنؤمو :روصنموبأ ذاتسالا لاق ؛ثّروُمْلا هنع يبغتسي ام ثراولا ىلإ عفدي

 نسم هتايح يف هسا هيلع ناك امج ٌرابتعا الو ءهراسعإو وراسي ف بفرعلا بسح ىلع
 هيلع صن ؛هتنؤم هيلع نم زيهجت ٍةَلْوُمب ًاضيأ أديب اذكو :ُسْلق «وريتقتو هفارسإ
 نيد لبق جحلاو ةاكزلاك ىلاعت هللا يدب ايو يأ ةو ىضقَت مث ةوعباتو

 يد مقي :لاق تح يرهاظلا مزح نبا شو "ع امحإلاب ُهاَياَصَو مث يمدآلا
 يِقابلا مَّسَقب قب من عامإلاب يقابل ( ثلث نم .زيهجتلا ةنؤم مث يمدآلا نيد مث هللا

 شنا نع لقتف يرهاظل مزح نبا امأو .عامجإ وهو ؛يتأيس امك يأ ةرولا نيب
 نعو ؛ٌرّسيتي امم قّدصتي نأ هيلع ٌضرفف «صْوُي ملو تاس نم نأ :فلسلا نم
 ذأ رت نيكسسم وأ می وأ برق ةمسقلا رضحف ؛شاوللا مف ا نأ مهررهمج

 َرَضَح اًذإَرإ:ىلاعت هلوقل ةثرولاب فاحجإ ريغ نم سفنلا هب بيطتام ىطعي
 "هيف هركذ ام فالح ىلع ٌررهمجلاو «ةيآلا «...ةَمْسسِلا

 يف يقهيلا هاور .(ةيِصَرْلا َلْبَق نيدلاب ىضق و بلا نأ ؛ههڪ يلع نع @ (۲۳۱)
 52 الر :يعفاشلا لوق لقئو )١۲۸۲۸( ثيدحلا :اياصولا باتك :ىربكلا

 .(ةلثي شيدحلا
 يف يذملا هاور .(ِنْيدلا لب يملا نورت متنأو) :ةدايرب يذمزلا ةياور نو ©

 لها ةّماع دنع اذه ىلع ٌلمعلاو :لاقو (١5؟؟) ثيدحلا :اياصولا باتك :عماتا

 .ةيرصَرلا لَك نيا أدني هنأ ملهلا

 نع سانلا هاور ثيدح اذه :(70/945717) ثيدحلا :كردتسملا ي مكاحلا لاق @
 دقر ؛ناخيشلا هحرخي ل كلذل ؛قيرط ىلع هللادبع نب ثراحلاو قاحسإ يبأ
 ,تباث نب ديز نع ىوتفلا هذه تححص

 حلا لبق ةرنْلاب رنات فيك :هل ليو هلأ ؛كض سابع نبا نع ءاج ؛عامجإلا امأ @
 فيك :لاقف 147 / ةرقبلا ] لا دقو ع با :لوقب لجو رع هللاو
 :لاق .ٍئلا نق يصل :َاَق اوربل لف ةيوْلا وأ هةر لب ندا نرؤرقت
 ننسلا يف يقهيبلا هاور .(كِلَذَك رهن :لام .يئلاب :ًوُلَف نود اَمهأب)
 .زئاج ميدقتلا نأ يعي :يعفاشلا لاق :لاقر,(1١؟851) رثألا :يربكلا

 .۸ / ءاسنلا © (59؟)

 يه هك



 1۹ ضئاَرفلا باك

 اذ ٍعيبمْلاَو ؛نوُمْرَمْلاَو ؛يناجلاو ؛ةاکرلاک قح ةر لا نيب قلع نإف :تْلُق

 بحاص نحل ًاهبدقت ُملْعَأ هل ار ءزيهجَت ةو ىلع مف اسِلفُم يرل تام

 كلاملا تام اذإ ضارقلا يق يف لماعلا مدقي اذكو «قايحلا ىح يف امك وقح ىلع قلعتلا

 ؛لمحلاب ةافولا نع ةّدتعملاىتكسو ءأيقاب ناك اذإ ةباتكلا لام نمأتي ًالإو ةمسنلا لبق

 ٍةاَكّلا ةَلَأ لسمو .هنم هعحارف لصألا يف هتحضوأ ام كلذ ريغو ؛هباب يف يتأيس امك

 .ةكرت نوكت الف ةكرشلا قلعت لاملاب اهقلعت حصألا ّنأل ؛اًهِئاَشْسا ىلإ ةَحاَح ل

 وبأ يضاقلا ركذو "”نآرقلا صنب ,حاكتو ؛ٌةَباَرَق :ةَعَبَرأ ثزإلا ْباَبْسَأَو

 تسيل اهنأو ءاهب لمعي ةيآلا نأ سابع نبا يأرب هللا همحر مزح نبا لاق (©

 .١١5ص ٩ ج : :ثيراوملا ماكحأ :ىلحلا :رظني .ةحوسنم

 تخين ةيآلا هذه نإ :نولوقي اسان نأ :سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع @
 ا ا فوقف کتار ياتو ىف اولوأ ةَمْسِقْلا رْصَح ذو

 للا كلذف «ثري لاو :نایلاو امهو ءاهب انلا تاهت امم اًهنكلو تخت ام

 اتو يماني لام هنإ :ًافورعم ًالوق لوفي يذلا كاذف ثراوب سيل لارو «فقزري
 لجو رع هللا لوق باب :اياصولا باتك :حيحصلا ل يراحبل بلا هاور . .(ءيش هيف

 :ىريكلا نئسلا يف يقهيبلاو .(43175) رثألا )۲۷١۹(: ثيدحلا :كرضَح اذار

 .(7١؟8519 رثألا

 هَل سيل كلَ ارم نإ دالك يف مكي هللا لق كلنوتفتسي» :لجو رع هللا لاق (؟8)
 نينا اتناك نو دلو اهل نكي مل نإ اهرب وو كرم ام نصب الف تطأ ل دلو
 ی نيل طح لم ركل ٌءاَسَْو الاخر ةو أ ًاوئاك ناو كر امی نالا اُ

EETلحو رع هلوقو 110١ اسهر 4ع ارش کب ۵ا ارد : 

 نادال كرت امم بيصن ءاسنللو نورقالاو ن كلارا درامي بیم لاح

 وحر وع هوقو(« ها ضر صن لك أ هنوف امي ْنوُبْْفألاَو

 نهق نينا قوق ءا نك ناق ي ننال طح لني ركل مکوالوا يف هلا مكرم
 م شكلا اًمُهْنِم جار لکل هنر و فلصنلا اهم ةَدِحاَو تناك نو كرت ام ا

 ا و ا

 مي دورن ل مكؤ اشار كذآ نبق : راب يسون 5 ةبِصَو داعب م ُسْدّسلا هم
 ر ها قاس

 1 ا ءاسلا ] ًميكح ًاميِلَع ناك هللا نإ هللا نم ةضبرف اعفت ْمُكَل برف



Nefضِئاَرَفْلا باتك  

 هنأو هري الو هيلع قع هتوم ضرم يف ةابأ ىزش أ اذإ هنأ :هيضئارف رحنآ يف بيطلا

 ؛هضرم ف ةيراج قتعا اذإو ءهبسن تبني مل هيخأل ريغص نباب ّقأف ًاخأ فلح ول

 ةيناثلا ةلأسملاو ءيطاقسإ ىلإ يدؤي ثرإلا تابثإ نأل ؛هئرت مل ؛تام مث اهب جّوزتو

 عامجإلاب قيا ُقِيْعُمْلا ْثرَيَف ةنسلاب الوو ءاهيف فالخملاب رارقإلا يف تفلس

 ر لوس نم قر تعب ترو لسا أعلا عن

 ل هنع لمحتي انك کالا اا ٹراو 5 اذإ اثر لاما

5 f 

 رس ل هللا لوُسَرل یوم نا ةشئاع ثيدح- نم هريغو د واد يبأ ننس ف :ةَدئاَف

 [ ؟ِمِجَر وأ وبَسن ْنِم ُهَل لَه ] :لاقف هلي هلل! ُلْوُسَر هب ّىَبأن تام ةَلخن ق قّذِع ْنِم

 صو < 7750 :يدذمرتلا لاق .[ هقيرق لأ ضْعب ئارم اًوُطْعَأ ] :لاق .ال :

30 0 3 
 يا م! الغ 8 ا ا ةنبا نأ ؛داملا دادش هلل اذبع

© (rs 
 رتو يفوت تمتعا هزمح 0 0 ۶ ن

: 0 

 هاور .(فضنلا هتبالو فضلا اهل مس و ّيبنلا د أ معرف ؛ةَرْمَح َهَنْباَو ةا

 ثسيدحلا :ءالولاب ثاريملا باب :ضئارفلا باتك :ىريكلا نئسلا يف يقهيبلا

(ATE 

 ا لوسَر َلَعَجف ةَرْمَح ةنباو هبا كرو رمح نبال یوم تامر لاق هنعو @

 دحلا :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(فلصنلا ٌةَرْمَح ةئئالو «فئصنلا هِتنبال
 ملا

 .دادش نب هلل ادبع نع يبعشلاو ليهك نب ةّمْلَس نع ةياور كلذكو :يقهيبلا لاق @
 يبعشلا نع :ليق دقو .عطقنم ثيدحلاو ؛ةعاضرلا نم ةزمح تنب وأ دادش نباو

 نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا هاور .ظرفحم. سيلو هيبأ نع دادش نب هلل ادبع نع
 اوعمجأ دادش نب هلل ادبع نع ةاو را ءالؤه لکو ؛ةزم ةئبا نع دادش ن ب هلل ادبع

 .ةقتعملا | يه ةزمح ةنبا نأ ىلع

 ثييدحلا :ماحرألا يوذ يف باب :ضئارفلا باتك :نئسلا يف دواد ربأ هاور ® (5+ه)

 ثيدحلا :ءالولا ثاريم باب :ضئارفلا باتك :نئسلا يف هجام نباو .(۲۹۰۲)

 ننسلا يف يئاسنلاو .1419177ص 5 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .(1070)

 .(/781) ثيدحلا :ماحرألا يوذ ثيرون :ضئارفلا باتك :ىربكلا
<< 



 ,ofl ضيئارفلا باك

 9 8 0 3 7 2 يا عسا عا

 .مهم ُهنإف ةدفتساف ؛ْمِهْيِف تام يذلا 1 رو

 ؛بألاَو َلَفَس نو ُهَْباَو ؛نالا :ٌةَرْشَع لاَجّرلا نم مِنْ ىَّلَع ُعَمْجْمْلاَو
 نبا يأ نبا اذكَو مالل ر | ُمَعْلاَو ملا ( نم الإ ُهنْباَو ؛خألاو لع نإَو ةوبأو

 ؛تسبلا :عْبَس ءاّسنلا نسو .قِيِعُمْلاَو ؛ٌجْوَرلاَو مدلل الإ بذلل و أ نيرئألل معلا

 هنم اذه ةَفِيعُمْلاَو ؛ةَجْوُرلاَو ؛تخألاَو ِ؛ةَدَجْلاَو لاو ؛لفَس الار نبالا تسر

 يف ماللاو فلألاو .هركذ امك وهو كلذ يف ٌغامجإلا لفن ثيح رل نع خش

 الغ ذإ وو هلوقو . ثانإلاو روك ذلا نم لافطألا لمشيل «سنجلل ءاسنل او لاحرلا

 العا ناسن اسنإ لك لصأف ولع نمىلدملا ءيشلاب بسنلا دومع اوهّبش ءاهقفلا نأ :ملعإ

 هلصأ نوكي نأ ؛ةرجشلاب مههيبشت ىضتقم ناك نإو ءهنم لفسأ هعرفو هنم

 ل ل الا

 تنب تنب نإف ؛هفلؤم طخب وه اذكو «ةبارص اذك (لفَس نإو نيالا تنبو) هلوقو

 «جوزلا نيبو اهنيب قرفلل انه نسحت ةليلق ةغل يه (ةَجْوّرلاَو) هلوقو .ثرت ال نبالا
 ."'" هيف مالكلا سيلف َنْوْنَرَوُي ال ءايبنألا نأ ىفخي ال مث

 هل سيلو تومي يذلا يف ءاج ام باب :ضئارفلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور @

 .نسح ثيدح اذه :لاقو 225١١١ ثيدحلا :ثراو

 :توتروُي ال ءاَيبنألا نأ معد

 انآ تلاس و هللا لوُسر تنب ةّمِطاف نأ ؛اهنع هلا يضر نينمؤملا مآ ةشئاع نع (©

 لو هللا لور رت ام اهرم اهل مفي نأ 3 وللا لوُسَر واو دع ف رکی
 ام ترن ال ] :َلاَق ل هللا َلوُسَر نأ :هلظ ركب وبأ اهل لاقف ؟هيلع هللا َءانأ امي س مت e لا سا 6 ف

 :حيحصلا ي يراحبلاو 3و ٥ص اج :دنسملا ين دمحأ مامإلا هاور .[ةقدص 0

 :حيحصلا يي ملسمو )° 85 ثيدحلا : سمخلا ضرف بباب : سمقملا ب

 ١(. 753/8 ٤و ه؟) ثيدحلا :ثرون ال هي ىبلا لوق باب :داهلبا باتك

 امنإ ؛ةقدّص انكر ت ام ءثّرون ال ] :لرقي كيو هللا لوُسَر تغمس ينإ :لاق هنعو @

 مامإلا هاور .[ لَكْأَمْلا ىلع : اوُديَِي نأ ْمُهَل سل لاَملا اَذَه ْنِم ٍدَّمَحُم لآ لکا

ûهته  



 ٍضْئاَرَفْلا باك 5

 نوبجحي ال مهنأل طقف ْجْوُرلاَو ننإلاو بألا ترو ؛لاَجّرلاُلُك عما و

 ؛ِنْيَوَبألِل تخألاَر الار ؛نبالا ؛ يو ؛تنبلاق ؛ءاّسنلا لك و ةيقبلا فالخب

 ؛تنبْلاَو ُنِبالاَو ؛ناَوَبَألاَف ؛ ؛نيفنصلا نِ ْمُهعاَمبجا ُنِكْمُي َنيِذّلا وأ .ةَجْوُرلاَو

 نم نيثراولا عيمج عامتجا ليحتسيو «مهادع نم مهبجحي ال :َنْيَجْوُرلا ٌدَحَأَو

 .ناعمتجي الو ةحوزلاو جوزلا مهنم نأل ؛ءاسنلاو لاحرلا

 7 چ 0 يك او نع عا ما ا

 هِيَلَع هنأل ٍماَحْرَألا وو ثّرَوُ ال هنأ :بَهَدَمْلا لصف اوُهَلُك اوُدِقُق لَو

 ححص [ اَّمُهَل ثاَرْيِم ال ] :َلاَقَف ِةَلاحْلاَو ِةّمَعْلا ثار ْنَع ليس ُملّسلاَو ٌةالصلا
 0 ل ا 0 Taf سي سصلا 03

 ةيصو الف ؛هَقَح قح يذ لك ىطغأ دق هللا نإ ] ثيدحو .2"""هدانسإ مكاحلا

 :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراحبلاو .١٠و 4و 5و 4ص ١ج :دنسملا يف دمحأ

 :داهمجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو ,( 5 ١ "هز ثيدحلا :ريضنلا يب ثيدح باب

 ١(. 6 ة/ه) ثيدحلا

 كرت اه رایو ییزو وسعت ال ]لاق كي قبلا نع لات ؛ ةريره يبأ نع @

 باتك :حيحصلا يف يرامحبلا هاور [ ةقدّص رهف يلِماَع ةَنُمَو يِئاَسِن ةف دغ

 .(10755) ثيدحلا :ثرون ال يبنلا لوق باب :ضئارفلا

 «ُلُحَر هيل راَمِح ىلع هللا ُلْوْسَر ليا :لاق ؛امهنع هللا ١ يضر رمع نبا نع (© (۲۳۷)

 عقر :لا اَ هَل ترار ال هاو هم كلر لحر هللا لور اي

 [؟ةاَمُهَريَغ هَل ترا ال هَقلاحَو مَع كر لُجَر مهلا ] :َلاَقف ؛ءاَمّسلا ىَِإ هَ
 يف مكاحلا هاور .[ اَمُهَل ثاَريِم ال ] :َلاَق .! اذ انآ اھ : :َلاَق حبال ن 0

 حيحص ثيدح اذه :لاقو ؛(59/97533) ثيدحلا :ضئارفلا باتك :كردتسملا

 نمم سيلف «ظفحلا ءوسب هنبا هيلع دهش نإو ئيدملا رفعح نب هلل ادبع نإف ؛دانسإلا

 .هثيدح كري

 :لاق لو هللا َلوُسَر نأ ؛هلل ادبع نب ثراحلا ثيدح نم .دهاش هلو :مكاحلا لاق @

 : کی ردخلا ديعس يبأ نع :يناثلا دهاشلا .[ اَمُهَل ارم آل ذأ لربح يِننَدَح]

 نب هللادبع ثيدحّحص دقف :مكاحلالاق مث .اًمُهَل ُثاَرْيِمَأل ذأ هي ٠ هللا وأن

 .هاجّرخي مل و دهاوشلا هذهب رفعج

 ؛يتركذاشلا هيف (هلل ادبع نب ثراولا ثيدح يأ) لوألا :صيخلتلا ف يبهذلا لاق ©

> > 
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 : ضئارفلا باك
 سجس هس أو

0 

 ءالؤه سيلو ثراولا وه هباتك يف هللا هركذ نم نأ ىلإ ةراشإ هيف "ثب شراَول

 «قبس امك «لاَمْلا تيل ُلاَمْلا لَ لب «ي أ ضر لفل ريا (مهنم

فَ درا قو «فصنلا تعألل لعح ثيح «لكلا خألل لعج ىلاعت هلا نأل
 ل 

 يأ لاما تيب ُرْمَأ مِظَسني مل اذ اذإ ءانباحصأ رابك نم يأ «نوُرْخَأتُمْلا یتفاو

 ناكو مامإلا تام وأ «ةمامإلا طورش هيف غی مو ناك وأ «لداع ٌمامإ نكي م

 لاما نأ «ضرفلا لْهَأ ىَلَع دولاب ؛هريغو رصن خيشلا هب حرص امك ءٍةَريف يف سانلا

 تنْيَعَت نيتهجلا ىدحإ ترذعت اذإف «قافتإلاب لاملا تيب ىلإ وأ مهيلإ ٌفورصم

 يققح نم نيرثكألا دنع حيحصلا وأ حصألا وهو :ةضورلا يف لاق ؛ىرخألا

 تيب يِف قت نمم محلا: ْوْوَذ ناک نإ : :هيواتف يف حالصلا نبا لاقو ؛اتباحصأ

 «حلاصملا ووجو ىلإ تاقا ٌضعب هفرصيف ًالإو « «هيلإ فرص رذقلا اذه َّلْثِم لالا

هو ءهيلإ لمح ؛عورشمل هجولا ىلع لام تيب كانه ناك نإو
 نيقيرطلا نيب عمج و

 ريغ ؛فعض هيفو هب ٌلّضف ام ٌمفرو ءاّرعُم ردصملا ٌلامعإ هيف ٌدرلاب يفنصملا لوقو

 فنصملا تادايز نم هذهو «ةبارق ةن سيل هنأل ؛ ؛امهيلع درب ال هنإف يأ «ِنْيَجْورلا

 َلَضَف اَم ؛ُهْمَلْغاَف ماَحْرَألا يوذ نم انوکي مل اذإ هلحمو ءاهنم دب الو ٍرّرَحُمْلا ىلع

 ًادحاو ًافنص هيلع دري نم ناك نإف مهضورف ةبسنب يأ < بسلا ْمِهيضوُرُف نع

أف نيفنص وأ ؛ةيوستلابف ةعامج وأ أ ٌدرلاب يقابلاو ُضرفلا ذأ !تحألاو تنبلاك
 رثك

 مهياهيس ةبسنب يقابلا در

للادبعب جتحا ًادحأ ملعأ ال :ُتلق :ةفحتلا يف هللا همحر يوحنلا نبا لاق ©
 .اذه ه

 .ةجحي سيل فيعض ثيدحلاف :ُتلَت

 هللا َلوُسَر تعيس :َلاَق ةَماَمَأ ابآ تمم :لاَق ملم نب لحرس نع شایع نبا نع (۲۳۸)

 تر ةو ا هح ځیرک ىلا لح 3 زرا

 (55585) ثيدحلا :ةيراعلا نيمضت يف باب :عويبلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور

 :عماسلا يف يذمزلا هاورو .[ اًهحْوَر نذإب الإ اهني ْنِم اعيش هما قي الو ] :هينو

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو )۲٠۲١(« ثيدحلا :اياصولا باتك



ntضار باك  

 اهفصنو ؛مألا ضف نانثا اهُسُدَس ؛رشع ثا نم يه ؛مأو تنبو جوز :ُهلاثي
 . 8 ET ك م درد ر |

 تدبلاو ملا ىلع دري مهس ىقبيو «جوزلا ضرف ةثالث اهعبرو ؛تنبلا ضرف ةتيس
eيقابلابف ؛تنبلاو ٌمألا الإ نكي مل ولو .مألل ٌعَبَرلاو تنبلل هِعاَبرأ ةثالث اًمهيضْرَف ةبسنب 2 ت و ر  

 ةبارقلا نأل ءماَحْرأْلا يوذ ىلإ فرص «ضورفلا باحصأ يأ ونو ْمَل نق
 محرلاب ثيروتلاو ؛يضاقلا هلاق «مهيلع اومدقف ؛ىوقأ ضرفلا قاقحتسال ةديفملا

 .ىشنألا ىلع ركذلا هيف لّضفيو «برقلا هيف يعارُي هنأ ليلدب «ةَبْوُصُعْلاِب ثيروت
 .بيصعتلاب ثرإلا تامالع هذهو ؛لاملا "ميمج مهنم درفنملا زوحيو

 .حصألا ىلع مهؤارقف هب صتخي الف «ماحرألا يوذ ىلإ فرصلاب انلق اذإ :ٌعْرَ
 يفو .ثرإ هنأ فنصملا دنع حصألاو .ثرإ ال يحلصم ءيش هنأ يعفارلا دنع ٌهبشألاو

 هانعمو «ةضورلا يف هححصو ليزنتلا لهأ بهذم :امهدحإ ؛نابهذم مهثيروت ةيفيك

 ىلإ برقألا ثيروت وهو ؛ةبارقلا لهأ بهذم :يناثلاو ءولصأ ةباثك. عرف لك لزنن انأ
 .تابصعلاك برقألاف تيملا

 لكَ ملا بأ :ٍفاَمصأ رع ْمُهَو ِبراَقألا نم نيروكذَملا ىو نم ْمُهَ
 وو ؛تاوحألا ُهَالْوأَو ةوخإلا تاو تالا الواو ؛نْيَطِقاَس ٍةُدَجَو ٌدَج
 ؛تالاَحْلاَو ؛لارخألاو ؛تاَّمَعْلاَو ؛ماّمْغألا تاو ألل معلو مالل ةوخإلا
 .تآلاخلا اذكو ٌعوفرم ِتاَّمَعْلاَو دالوألا نم يأ مهب َنوُلدُمْلاَو

 ُةَفْصِنَو «ُفْصنلا يهو يأ ةتسىَلاَعت هلل ١ باتك يف ةَرَدَقُمْلا ضوُرفْلا :لصف

 هللا امك يف) هلوقب ززتحاو .اًمهِفصِن ُفّْضِنَو اَمُهْفْصِيَو «ناّلاو هفصن ُْفْصصنَ
 لاوحألا ضعب يف ضرف وذ ٌهعم ناك اذإ :ٌدحلا لئاسم يف يقب ام ثلث نع (ىَلاعت
 ؛اهيلع داري ال هنأ :ةرّدقم اهنوك ىنعمو .ةنس الو بباتك هب دري م هنإف «يتأيس امك

 .عمج )١(: ةحسنلا ب (#)



 ضئاَرَقلا باک
fo 

١ ادبو .لؤَلا | ببسب صقنُي دقو ؛اهنع ُصَقنُي ال دقو
 «فصنلاب باحصألاو فصل 

 نآرقلاب ًاءادتقا ٌيسح ًأا وهو ؛ نييئلتلاب ْمُهْنِم ءامدقلا ضعب أدب دبو

 يأ «ننإ دلو الو ءادلو ُهنَجْوَر فْلَخُ ْمَل جوز :ٍةَسْمَح ُضْرَف فصلا ١.

 “هدر نه نکي ْمَل لإ ْمُكُحاَوْرَأ كرم ام فطن كو ىلاعت هلوقل لس نإ

 هنإق ءتنبلا دلو نع نبالا دلرب ٌررتحاو .ذش نم الإ عامجإلاب ٍدلولاك ٍدلولا 7

 اَهْلَ ٌةَدِحاَو تناك نار ىلاعت هلوقل تشر فلس امك ماحرألا يوذ نم

 تخ وأ ءاهماقم ةمئاق اهنأ ىلع عامجإلاب نبا تنب وأ عاجل 4

 43٠ر ا فَي اهل تأ ةو ىلاعت هلوق قالطإل بأل وأ نبأ
 ةر <” a سم م یر و ر

 يتايسف نهريغ عم نعمتحا ناف يا تاد رف

 هلوقل هريغ نم وأ ُهنم يأ «ننا ُْلَو وأ َدَلَو ِهِعَجْوَرِ جوز ضف ٌعْيْرلاَو .؟

 دلوو فلس امك نبالاك نبالا دلوو دا ىلا مكلف دلو نل ناک نإن» ىلاعت

 وهو عئرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا بجحي ال امك نما ىلإ ىلإ عْبَرلا نِم اهدري ال تنبلا

 مکر اي عبرا ٌنُهَلَو ىلاعت هلوقل ءاًمُهْنم ٌدِحاَو اًهِجْوَرِل سيل ةَجْوُرَو 3

 کر مِ نشا نهم دَر كَل اک ؛ نإ دلو كَل نكي هَل

 ل

 2 م ل

 .9*2ةروكذملا ةيآلل ءاَمِهِدَحَأ ْعّم اهضرف ْنُمَثلاَو .*

 يفد
 ع م و 5

إلاب نمثلا وأ عبرلا نم ةدحاولل ام عبرألاو ثالثلاو نيتحوزلل :عرف
 .عامج

 ١0/5, / ءاسنلا 0415 ١١. / ءاسنلا (؟ 0و 2.17 / ءاسنلا 7899

 َّنُهَل ناك نإف ڏو و نل نكي ْمَل نإ کارا كرت اَم فص كلو ١7: / ءاسنلا 5479

 مکر ا عزل نون أ اهب صو ومو دن م نكون عيل ل

 د دب نم مكر اب نشا ق هنو کک ناك نا دلو مک نکي مل نإ

 لكل تخأ وأ خأ هَل هرم وأ ةلالك تروي لَحَر ناک ْنِإَو نيد رَ اهب ترص

 و د ب يف ُءاَكَرُش ف كلذ م رك اراک نا سلا | اًمُهْنِم ٍدِحاَو

 . يلح ٌميِلع لاَ هللا ني ةو رام ريغ ني : وأ اهب ىّصوي



 ضئارفلا باک ۹

 دكأ تاحوزلا نم ثري ال :لاصخلا باتك يف انباحصأ نم فافخلا لاق :ةَدِئاَف

 جورتيو تاحوز عبرأ قلطيف ءاضيرم نوكي نأ ؛لاوحأ ةثالث يف الإ ؛عبرألا نم

 رثكأ هدنعو َمّلْمأ ًاكرشُم هنوكب وأ كاذ ذإ نئابلا ثروي نم لوق ىلع يأ ؛مبرأب

 ةقلطملا فرعي ملو اثالث هتاجوز ىدحإ قلطي وأ نهن رتي لو تاجوز عبرا نم

 نري نُ نهيب بسن الو «تاحوز نامث جورت يسوحب يف ليق دقو :لاق «نهنم
 .هصيخلت يف هتيأر امك صاقلا نبا اهجّرخن هذهو :تلق

 سابع نبا ةفلاخم لبق ©" '””ةباحصلا عامجإل ,ًادِعاصق نينب ّضرَف ناَلتلاَو . 3

 «عامجإلل كأف ننإ ينبو «هنع عجر هنإ :ليقو ءًاضيأ هدعب ءاهقفلاو ؛كلذ يف

 نالثلا اَمُهَلف نينا اتاك ناف ىلاعت هلوق قالطإل يبأل وأ نْيَوَبَأل َرتْكَأ وأ نْيتْخَأَو روق ا 7 “و 6 ر 3 # ٤ عع 7-3 4 ل 0 5 ا

 ةيآلاب دارملا نأ ىلع لدف ؛“تاوحأ هل ناكو رباج يف تلزن "هلت امم

 .ًادعاصف ناتتئالا

 دعس نم اهيا عْيبَرلا نب دعس هما ٍتَءاَح : :َلاَق ؛هلل ادبع نب رباح ثيدحل لب :ُتلق (؟45)

 عم مهب لق يملا نب دعس اننا ؛ | ناَتاَه ؛وللا َلْوْسَراَي :تلاقف و ١ لوُسَر ىلإ

 اًمُهَلَو الإ ناحكنت الو هلام اَمُهَل غدي مل امهم َذَحَأ امُهّمَع دو ءادْيهَس ٍدْحَأ مو

 ىلإ و هللا لوس تسقي ياربي ةيآ تلتف [ كلل يف هللا يضفي :َلاَق لام

 هاور .[كلل رهف يب امو فلا امُهمُأ طعأو يتلا دس يبا طغأ]:َلاَقف ؛اَمِهمَع
 ,(5141)ثيدحلا :بلصلا ثاريم يف ءاج ام باب :ضئارفلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ

 .حيحص ثيدح اذه :لاقو )۲١۹۲(« ثيدحلا :ضئارفلا باتك :عماجلا يف يذمرلاو

 انو يندر دو هللا ُلْوْسَر ءاَح) :لرقُي ارباح تمس :َلاَق ٍرولكنملا ن دمحم نع (144)

 نمل هللا َلْوُسَر اي :تْلقف .تلقعف ووو نم ىلع بص ار: ال ضر
 باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(ضْئاَرَْلا ةيآ ترف ؟ةلالك ير من ؛ثاّرْيمْلا

 باتكو )١154(. ثيدحلا :هيلع يمغم ىلع هءوضو ب يبلا بص باب :ءوضولا
 :ضرملا باتكو .(4هالال) ثيدحلا :ڳډ کوال ين هلل ا مکی باب :ريسفتلا

 :ضئارفلا باتكو (57195) ثيدحلاو )5551١( ثيدحلا :هيلع يمغملا ةدابع باب

 :حيحصلا يف ملسمو .(1747) ثيدحلا :تاوخألا ثاڙيم بابو .(1۷۲۳) ثيدحلا

 .(1101 5/5) ثيدحلا :ةلالكلا ثاريم باب :ضئارفلا باتك



 ١٠١ اب ضْئارمْلا باك

 ةوخإلا نم ناإ لَو نا دلو الو ذلو اهم سيل م ضْرَف ثْللاَو .ه
 لکل هرب ىلاعت هلوقل امهدحأ نم وأ نيربألا نم اناك ءاوس يأ ءتاّوخألاو
 ٍهّمالف ةرحإ هَل ناك ْنِإَف ثلا وما هلوق ىلإ .. .سدسلا اَمُهَنِم جار

 نينا ضْرَقَو «هماقم مئاق دك ا ةيآلا يف روكدذم ريغ نبالا دلور سلا
 يف تلزن ةيآلا هذهو #ةيآلا.. .تح أ خأ لوط ىلاعت هلوقل ألا ِدْلَو نم رثكأف

 نم تح وأ خأ هلو اا ل دالوأ

 يدرواسملا لاقو ؛ةمكح يقبو هتوالت خسن ام اذهو :نيسح يضاقلا لاق لا

 هلقن لمعلا برخو يف دجال رك ةذاشلا ءار :ةقرسلا باتك يف يعفارلاو

 انبمَذَم :لاقف ملسم حرش يف فنصملا فلاخو ؛يعفاشلا صن نع دماح وبأ خيشلا

 قوخإلا عم ٌدَجْلِلُضَرْفُي دقو “رحل ْمْكَُح اهل ُنْوُكَي آل ةداَسلا ةر نأ

 ةن ارن تقال طخ ثم کال مولر يللا يطا / ءاسنلا (؟ هو

 د قال را رز هلو 6: أ ل 0 008 اب رشا امور

 مکؤاشاو ۾ کؤاآ نيد وا اهب يصوي / يمر دعب نم سُدسلا ١ مول رح هل ناك ن
 كح اميل ناک لا نإ هللا نم ةر اعذن ْمُكَل برقا مهيأ نورد ال

 جاو إف تأ“ وأ خأ لَو أرنا أ ةلالك ترب لحجر ناک نوط : ا / ءاسنلا 45

 03 هه د
 نب مساقلا نع .«رثلتلا يف ٌءاكرش ْمُهَف كلذ نم رك اوناك ن نإف سدسلا امهنم

 زا الح تروي لَ اک ناو اهرب نک اش ذأ :فئاق نب ةمير نب ڈ اہ

 :ضئارفلا باك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .مأ .مأ نم تأ وأ خو را

 ٍفْرْعْلا يف عاش ام ىلع هوتي ىّعَمب سیل (اهؤرقب) هلوقو :ُتْلُق )۲٠١۷۷(. رثألا

 يأّرلا باب نم ىنْعَمْلاَف ؛ ءاي ىب انه اَهْؤَرقَي لب «ةرآلتلا ىن ارق

 .ظَحآلُيف نآرقلا صن ِةَلالَد ريف يف ياهلا

 )١ ٤/١ Mt ثيدحلا :ةعتمل تلا حاکن باب :حاکنلا باتک :ملسم حيحص حرش يف © )۲٤۷(

 نهم وپ مما اند :ىلاعت هلوق) :يوونلا مامإلا لاق ؛188 ص )4-٠١( ج
 قمم 5

 نهم هب متضمنا امف ] :دوعسم نبا ةءارق يلو [ ١4 / ءاسنلا ] نهر ٌنُهوتآف
 ؛اريخخ الو انآرق اهب جنح ال ؛ةذاش هذه دوعسم نبا ةءارقو) :لاق مث ؛(ع لأ ىلإ

>> 



 ضئارقلا هلاك ا م

 .ةنايب يتأيس امك يأ

 هلوقلف بألا امأ نبا دلو وأ دلو امِهيْيَمِل دَجَر بأ أ َةَعْبَس ضف سدسلاو .5

 ةارملاو "4043و هل ناک نإ دلت ا سلا اُم داو لكِ لوو : ىلاعت
 أَو ؛عامجإلا عم ةيآلا قالطإلف دملا امأو .ّفّلَس امك هنا هب انقحلأو بألا دلولاب

 نِإَف )ط :ىلاعت هلوقل ةَدََجَو ٍتاَوَحَأَو ٍةوخإ نِم نانثا وأ نبا لَو وأ ذر اَهِتيَمِ
 ۰ ٠. هسا هن ةر ناک

 ةّيعمجلا هب دوصقلا ّنأل نيرحألا لوانتي انه ةوحالا ظفلو :يرشخمزلا لاق

 عامجإ وهف ؛سُدُسلا ىلإ اهبجح يف ؟*!نييثالاب ءافتكإلا امأو .ةيمك ريغ نم ٌةقلطملا
 ؛تارخألا نمو ةوحألا نم نانلاو نبالا دلوو لولا اهعم عمتجا اذإ دش نم الإ

 هتوقل دلولا سدسلا ىلإ ثلثا نم اهَّدر يذلا ذأ :بلطملا بحاص لاق امك ٌرهاظلاف

 ٍةَدَجِلَو .ةملعتس امك روكذملا بجحلا يف ةرحألا ماقم ةوحألا ُدالوأ ٌموقي الو

 لي هئاضقل بلص تدب َعَم نبا تنبلو ,©" '”هريغو يذمرنلا ةححص امك عابتالل

 ىهتنإ .(اهب لمعلا مزاي الو

 :تاعضر سمخب ميرحتلا باب :عاضرلا باتك يف ءاح ؛هدنع كلذ موهفمو ®

 ريخب تبني ال نآرقلا نأل) :لاق.؛۲۸۳ص )3-٠١( ج )١157/74(: ثيدحلا

 دحاولا رح نأل ؛ةفي يبلا نع دحاولا ريخب م تبغي مل ؛انآرق تبتي مل اذإو ؛دحاولا

 هيج ةداعلا نأ عم داحآب الإ ئجي مل اذإ اذهو «هب لمعلا فقري حداق هيلإ هجوت اذإ

 .(ملعأ هلل او .ةبير بجوت ؛ارتاوتم

 ١١ / ءاسنلا )۲٤۸(

 .(۲)ةخسنلا يف وه امك(نينثإلاب) انتبثأو .فيحصت وهو .ثانإلاب :(؟و١):نوتحخسنلا يف (#)

 تام يبن نإ :َلاَقق هي هللا لْوُسَر ىلإ لر َءاح :َلاَق ؛ِنيَصُح نب َناَرْمِع نع @ (15)
 مرح سدس كل ] لاَ اعد ىو امف سس كلو لاق لار نی يب ان

 باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور . .[ةّمْهط رح آلا َسْدّسلا ّنإ] :َلاَق ُهاَعَد ىَلَو امل

 ثيدح اذه :لاقو ((9539١5)ثيدحلا كجا ثاريم © عاج اه باب :ضئارفلا

 يئاسنلاو .(٦۲۸۹)ثيدحلا :ضئارفلا باتك :نئسلا يف دواد ربأو .حيحص نسح



 ضئارفلا باعك
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 «تحألاو تنبلا عم اهطقسأ ثيح ىسوم يبأ ىلع ادر دوعسم نبا لاق امك كلذب

 ةلزتعملا نم ةقرف تّدشو ءًاضيأ ةعيبر نب ناملس امهطقسأ اذكو «"*' يراحبلا هاور

 سا ىلإ برقآ اهنأل ؛ادر رحآلاو ًاضرف تبلل فصلا :ارلاقف .ةعيشلا ُضضعبو

َبأل تخأ ْعَم بأل تاّوخ اوا تْعُأََو ءربلا دبع نبا ةاكح
 انبلا يف امك ءِنْيَو

 دقو .*ةيآلا 4...خأ ُهَلَوإظ :ىلاعت هلوقل ألا دلو نم حاولو نيالا تانبو

 .اهيلع مالكلا فلس

N RE 
 رف نكي ل اذإ شل وتجلب لمح لا ؛ و :هيبأ ن ْنَع ةَدْيرُب نبا نع ©

 ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو )۲۸۹١(. ثيدحلا : نتسلا يف دواد وبأ هاور

(1۳۳۸(. 
2 

 ركب يبأ ىلإ بألا م مو مالا م ةدَحل ّدَجْلا تءاَجو :لاف ؛وسْيَوذ نب صيف نع @

تام ينب نا وأ يبن َّنْ | َنِإ :تلاقف
 ا باج يب يلذأ ترشا قو 

 اح

م هللا باتك ين كل ذحأ م :ركَب وب لا
 ا هللا لور تعيس او ؛قّح ْنِ

 وسر نأ :ةعش ّنْب ةَرْغُمْلا دهم ؛َلَأَسَف لا سالا انو ؟ءيشب ٍكّلىَضَق

 يشم نب ُدمَحُم لاَ ؟لََم كِل عبس نمو :َلاَق .َن لا اًهاَطْمأ هلي هللا
 مل رش

 ياب اشف الش ىلإ هَ ىلا ٍتءاَج مت 2 خا :َلاَق

اكل َكاذ َوُه كلو يش هلل | باتک يف ام :لاَثَف
 ی ن

0 

يدحلا :ننسلا يف دواد وب اور . .(اَهَل ٌرُهَف هب تلح اّمكْأو انكي ريف
 ث

 ال را )51١٠١ ثيدحلا :عماجلا يف يذمرلاو .(7884)

 .نسح هداتسإو )١/57559( ثيدحلا :ىربكلا
. 

 روو مو

باو نبا نع يرععألا ىَسْوُ ربا لیس :لوقی لیبخرش نب َلْيَرُش نع (۲۵۰)
 تخار نب ةد

ْحاِلَو فلصللا ةا : :َلاَثَف
E تاو :لاَق . ٌفْصَنلا ت

 ا 

 يضفأ) َنْيكَهُمْلا نم انأ !اموا ذإ ُتلَلَص دَ :لاَ . ىَسْوُم يبأ لوقب َريخخأو ٍدوُعْسَم نبا

 ماو

كَت سدا نيالا ةنيإلَو فصلا ةبإلل : يبنلا ىّضَق اَب اَهْيِ
 : يفت انو .نيلٌهلمْ

 ةنبا عم نبا ةنبا ثاريم باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .(تعّللف

 .Oa *) ثيدحلا :نئسلا يف دواد ربأو .۷ ۲٤ر ثيدحلاو )٦۷۳۹( ثيدحلا

 1 / ءاسنلا ) ۲٥١



 ١
 ضئارفْلا باك

 ةتسلا ضورفلا يقحتسم ددع نيملعتملل طبضي نييضرفلا ضعب ناك :ةدئاف

 ءابلاو ؛ةعبرأب لادلاو ؛لجسا وب فلألاو ؛نینناب ءابلاو ؛ةسمخب ءاهاف زبد اه) هلوقب

 ةعبسب يازلاو ؛نينتاب

 ناسمرح بجح ي أ ٌدَحَأ مهي ال جؤُرلار نبإلاو بألا © :لْصَف

 .ءالدإ ىوقأو تيملا | ىلإ ُبرقأ ْمُهَف مهسننأب مهئالدإل

 نإ نياك يأ ةن برأ ۽ نسبا نب با وأ نالا ا ّألإ ؛ةيجخي ال «نئالا نباو ©

 ؛نبالا ثا طقسیف نيتنبو نيربأك ضورفلا ق قرت دقو لآ كلك ا نا ناد

 .ًابجح سيل اذه
 ّنأل ؛بألا رهو يأ تَّمْلا نيو ن طو الإ ! بجي ال ؛ُدَجْلاَو ©

 0 ا ذالوأ ال لإ هدوجو عم ثري ال صحخشب ىَلْذَ

 ٌعامجإ اذهو َلََس نإو نيالا باو نالا بألا ُهُيْجْحَي ؛نيَوبأل خألاو ©

 نير و ,لؤأ رهف َقْيَّسلا اوبجح اذإ ذإ هنأ ىل ُهبْجْحَي ؛بألَو ©
 ءالؤه مدع عم ثري الف لالا ب ضورفلا باحصأ قرغتسي دقو «برقلا ٍةدايزب هتوقل

 ال اذهو «بابلا رحآ فنصلا ركز دقو تح ساو ہد س اک سک

 أل لرلو دولا ادع ام يحو ارن أختر لَ اک إل لات هلوقل نبا دوو «یتنآ وأ ناک ارکذ ي أ ٌدَلَوَو ٌدَجَو بأ ُهُبْجْحَي اتي نار ف
 يِف تكر يلا ةيآلا ١ َتْيِمَساَمأ ] :لاقف ةلالكلا نع لمس ٌمالّسلاَو اَلا هيلع
 لب ادو كرن مل ْنَم ةلالکلاو ترف ین کینیڈا لف ترت لسا
 طرش ىلع حیحص :لاق مث ڈ ةريره يبأ ثيدح نم هكر دتسم يف مكاحلا ه هاور [ادلاو
 .امهمدع دنع نوثري امنإ مهن مهنأ ىلع ٌلدف < لسم

 اذه :لاقو )1۹/۷۹١7(« ثيدحلا :ضئارفلا ! باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور (155)
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 ا ضئارفلا باتك

 هنأل ٌّدَجَو لْوَأ وهف هوبأ هبجحب هنأل بأ :ةغيم ُهبْجْحَي ؛نْيَوَبأل خألا ناو
 خاو ؛لْزَأ وهف هابأ نابجحي امهنأل ُهَنْباَو ٌنْباَو ءديبأك هبجحف هيبأ ةحرد ف
 خألا ْنْباَو ءال ُةبجْحَي ؛بألَو ءاضيأ كلذك يبألَو نم برقأ هنأل نوبل
 برقل ءيبأل خأ ناو ؛مهبرقل ءال ُهبْجْحَي ؛ِنْيَوبَأل ْمَعْلاَو «هتوفل نوبل
 خألا نيوبأل خألا بحجحي امك «نْيوبأ معو یال ُةَبجَحَي ؛بألَو ضيا هتحجرد

 مد امو «يبأ ةحرد يف هنأل ءنبربأل معو «ءلؤَه هيجي ؛ِنْيوْبأِل مع ناو بال
 ؛قِيْعُمْلاَو «هتوقل نيول ۾ مَع ْنْباَو یالرَه هيجي ؛بألو ألا ةبارق ةدايزل هيلع

 هنأل ؛ءالولا نم ىوقأ بسنلا نأل بسلا ةع مم بج ؛ٌةأرما وأ ا م
 رو

 .اهوحنو ةداهشلا درو «صاصقلا طوقسو «ةقفنلا ؛ بوحوو «ةيمرحلا هب

 ْمِهريغ نم برق َّنُهف ٌنهبفنأب نهئالدإل نيجي ال ُةَجْورلاَو ُمألاَو تنبو
 نأل ا وأ ءاهيبأ ةلزنم وهو اهّمع وأ اهوبأ امإ هنأل ءب اًهْبُجْحَي نالا تشو

 يأ ءاَهبصَعُي ن نم اهعم نكي اذ ميش نم يب مو تابا صرف نين
 7 الإ هح ال مالل ةَدَجْلاَو ,يتأيس امك اًهَبّصَع ناك ناف لاس نبا نار

 ألا وا هب ىلدت اهنأل بألا اَهيْجْحَي ِبَألِلَو «يه الإ تيملا نيبو اهنيب سيل هنأل

 .يدرواملا هلاق امك هيف فالح الو اضيأ بألل ةدحلا بجحت اهنأ يأ

 ةلاح يف الإ اهنا نبا نم ا ةدحللا ث رتال :لاصيخلا بحاص لاق :ةَدِئاَف

 نبا ا تري بأ أم هو أم أ نوكتف ؛نيتهج نم ٌهَدح نوكت نأ نأ يهو ؛ٍةدحاو

 اهنا نود اهب نب زا ةهج نم ثزاف قاب ُءوبأو دلولا كلذ تومي وأ دلو فلخيو اهنا
 ير كم و6 1 8غ كد 0 فل ا ع

 i ممر ربأ ماك يأ ءاهنم ىَدْعُبْلا ْبُجْحَت ةهج ّلُك نم ىَبرقْلاَ
 ؛ىبرقلاب ةيلدم ىدعبلا اتناك ولو :ىيرقلا دوجو عم ىدعبلا تت الف م م

 هيف :صيخلتلا يف يهذلا لاقو .هاحرخ ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح

 بيذهت يف رجح نبا همجرت ديمحلادبع نب ىيحي وه :ُتلق .هإ.فيعض ينامحلا
 )۷۸۷١(. مقرلا :بيذهتلا



 ضْئارْفْلا باتك ١٠00

 ؛ةرمعو ةصقح ناتنب بنيزل :هلاَِم ؟بجحت الف ؛ىرخأ ةهج نم ةدج ىدعبلا نكل

 TT صفحو

Eلاقاذكو اا  

 .ةلأسملا هذه يف الإ اهمأ بجحت ٍةّدح لك :لماشلا بحاص

 بأ مَ ماك بألا ةهج ْنِم ىَدْعَبْلا ْبُجْحَن أ ٌمأك ُمألا هج نم یف

 بجُحت 2 تل یبا ٌمأك يأ بألا ةّهج نم ىَبْرَقْلاَو بألا 8 جیش ألا تأ امك

 ؛سدسلا يف ناكرتشي لب يأ ءرَهظَأْلا يف ملا م أ ماك يأ ألا ةهج نم ىع

 بجحت :يناشلاو .اهبححت ال نأ ىلؤأ هب ىلدت يلا و | ةّدجلاف اهب ال بألا أل

 عيمج مل ١ بجحت كلذلو ألا ةب ارق هوب لوألا باجأ و ألا ةهج نمىبرقلا

 نأ امكف يأ .خألاك تاهجألا نم تخألاو بألا فالخب نيتهجلا نم تادجلا

 سأل خألاو نيربأل تحألا كلذكف نبالا ُنسباو ُنبالاو بألا ُهُبجحي نيوبأل حألا

 لوو حو أ بع ف ل عااد با تحال ا یا أر اوم م

 اك تمص خ ۲ یس ناک نإف ؛تانبلا عم نبالا تانب يف امك يآ ا

 ت

 ُهْبُجْحَي ٍةَبَصَع ُلُكَو سلا تابصعب اهبجح يف يأ «قْغمْلاَك ةقعُمْل او «يتايس

 اا ا هنأل ةفرغتسم ضورف ُباَحْصأ

 .بوجحم هنأل ملل ءيش ال ٌمَعو دو ماو جوز هلم لام ا

 بحجحو «لْصقلا اذهب ٌدوصقملا وهو :نامرح بجح :ناعون ُبْجَسْلا :ٌةَمتاَخ

 نمل ىلإ عبرا نم ةَحْوّرلاو هعُبَرلا لإ فصتلا نم جوزلا ٍدلولا بجحك ناصقن
 .سدسلا ىلإ ثلا نم ّمألاو

 تنبللو ءاضيأ كلذك تولا اذكو ءعامجإلاب َلاَمْلا قرغتنسي نالا :لْصَف
 2 4 2 5 ا 2 1 رل 0 2 يس تر

 تانبو تونَب عّمتْجا ولو هلق لصفلا يف مّدقت امل ,ناثلثلا ادعاصف نيتنبللو فصلا



 ل ضئئاَرفْلا باك

 ْمكوألْرَأ يف هللا ْمُكِيعْريط ىلاعت 0

 هذهو مهس تنبللو نامهس نالا نأ دارملاو 2" ””74...نييشن ألا لح ُلْثِم ركل

 تاوحألاو :نيالاب ٌةَبْصُع سبلاو «هيسقنب عع الار لعق بيصعتلا ليبس ىلع

 ّصقغم هنأل ىشألا ىلع ٌركذلا لصف اغإو «يئأيس امك هريغ عم ةبصع تانبلا عم

 قافنالا نع يغتست يهو «ةداهشلا يف هنم فصنلا ىلع ٌةأرملاو ءاهريغو ةرصنلاب

 جرا رمش عظم يف اهسفن لام نم اهل

 اذهو مهتلرنم مهليزنتل قرف الب يأ بلُصلا ٍدالْوَأك اود فلا اذإ نالا ُدالْوَأَو

 دلو نب ناک تف نبال ُدالوأو بْلصلا دالوأ ي ي نالا تخ ولف «عامجإ

 ركذ مٹ ا نكي مل نإو يأ ءَألِإَو :عامجإلاب هبرقل «نْالا دالْوَأ بَجَح ؛ركذ بلملا

 دول قالو «قبس ال« فلما اهل ؛تنب بعل ناك نو بلل ٍدالوأ نم

 الإ نک مل ناق ءنييتألا طح لم ركل ي يأ يثانإلاو روكذلا وأ روكذلا نيالا
 ألف ثانإلا يف امأو دقت املف ىثنألا يف امأ نشل نه أ الف ثان: نأ ینا

 ندب تحولوا نبالا تاسبو تنبلاف نا نب رثكأ نوقحتسي ال تانبلا

 .سسلا يف تادحا كلرتشت امك هيف نكر ةشيو ءاهبرقل نبالا تانب ىلع بألا
 همم ع

 دلو يابا «قبس امك نيل تذخأ ؛ًادِعاصق ناتب بلص ناك ناز

 ثدي اإ نهنأل «صُلخلا ثانإلل ءْيَش الو .ثانإلاو روكذلا وأ روُكذلا ا نالا

 ةلمكت سدسلا كلذ يت اهو ؛نيشلثلا نم يقب ام وأ تائبلا مدع دنع «نيثلثلا
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 َنُهْبصَعُيف ٌرَكَذ نهم لفمأ توکي نأ ال الإ ؛هيلع عامجإلا يدروالا ىعداو .نينلفلا

 ؟اقوف نم نامرح زوجي فيكف ؛طقسي اذإو ءركذ َةَبْصْع هنأل ةطاقسإ نكح ال هنأل

 ؟ هبرق عم ثاريملاب درفني مل نهتحرد يف ناك ول وهو ِهِدْعُب عم ثاريملاب ٌدرفي فيكو

 نم ءيش اه لصح اذإ ؛هقوف يه نم الو «هنم لفسأ يه نم بصعي ال كلذلو

 ُةركذ ام ٌمْوُهَمَم وهو نهبصعيف نهتجرد يف ناكولو دعب فنصملا هركذ امك نيلثلا

 ١١. / ءاستلا (؟ 559



 ضْئاَرفْلا باعك ١

 ىّمسيو ٌنهضعب اخأ وأ نها ةلاحلا هذه يف نوكي دقو «ىل أ باب نم فنصلا

 .َنِهّمَع نبا نوكي دقو 2*”كرابملا خألا

 يف يأ بْلُصلا ٍدآلَْأ َمَم نالا ٍدالوَأَك نالا دلو َعَم نيالا نإ ُهَالْرَأَو
 فصنلا اييلعللف نسبا نبا تشبو نبا تنبك يأ لزاما ُرِئاَس اًذكو «مدقت ام عيمج

 ْبّضصَعُي اَمْنَو .ةيلاعلا عم ةلزانلا ةحردلا لزانملا رئاسب هدارمو سلسلا ىلفسللو

 هعم ناك اذإ امك اهطقسي ُهنم لفسأ يه ْنَمو يأ بيجر يف ْنَم لالا ُرَكَذلا

 نإ ُهَقْوَق َْم ُبٌصَعَيَو نم ٌلفسأ اهنأل ؛ئقابلاب درفني هنإف مَع نبا تدب وأ حأ تدب
 ناو نبا تنبو وتسنبك بیصعت الف «ناک اذإف أ نیلا َنِم ٌءيش اهل نک مل

 تذحأ اهنأل ؛انه بيصعت الو هُهَل يقابلاو سدسلا ةيناثللو فصلا ىلرألل نبا نبا

 نسبا تسب نيبو نيب يقابلا ناك ؛نبا نبا نبا تنب نبالا تنب عم ناك ولو نيثلثلا ةلمكت

 نيالا ةلمكت ذحأت اهنأل ؛ةمورح ريغ نبالا تنبو «دقت امك ًاثالثأ نبالا

 تاسو ُهَدَحَو هلأ َةّمَعَو معو ةنعأ ُبصعي ْنَم ضئارفلا نم سيل :ٌعْرَ

 نع يعفارلا ُهَلقن «نبالا دالوأ نم لقتسملا الإ هَدحو هيأ ماَّمْعَأ تانبو ِهِماَمْعَأ

 ُهغجارف ٍطْيِمَولا ضئارف حرش يف ةتروص تركذ دقو .هروصي ملو نييضرفلا

 سدسلا وهو يأ نإ نإ أ نإ هَعَم ناك اَذِإ ضرقب ثر بألا :لنمق
 امك يأ «نْإ ُدَلَو الو َدَلَو نکی ْمَل اَذِإ ءسيِصْعَتبَو فلس امك نآرقلا ّصنب
 وأ ؛ةبوصعلاب هل يقابلاو ؛ةضرف ضرفلا بحاصلف ٍةدَح ذأ مَ جوز عم عمتجا اذإ

 ضرف ىلاعت هللا ّنأل ؛ةبوصعلاب لالا عيج ذحأي هنإف ؛درفنا نأب «هريغ عم عمتجي م

 دلولا دلوو ادع اميف هل ضرفي ال نأ :ةمرهفمو ؛ةّصاخ ٍدلولا دوجو لاح يف هل

 امجإ دلولاب قحلي

 .لزانلا )١(: ةخسنلا يف (#)
 ناك نإ كرت امم سدس امن داو لک ! هيريرا :لجو زع هلرق : !١ / ءاسنلا (554)



 EP ضارفلا بات

 ةرات بيصعتلاب ثريف نيتلاحلا نيتاه يف بألا كراشي نيربأل خألا عرف

 نبا تسب وأ تعب ناک اَذإ امهبَو .ةينآلا ٍةَكّرَسُمْلا ةلأسم يف ىرعأ ةرات ضرفلابو

 يقاَيْلاَو ءىقتألاو ركَذلا لَم ةيآلا يف روكذلا دلولا ظفل نأل ءًاضْرَف سلا هل
 اَمَق ءاَهِلْهَأب َضِئاَرَمْا اوقجلأ ] مالّسلاَو ةالصلا ِهْيَلَع هلوقل دب ءةَبوُصُعْلاِب امهيضرف َدْعَ

 امهب تریو :ُتْلُق "سابع نبا ثيدح نم هيلع قفتم [ رکذ لر ىلوألَِف يق

 وأ ضرفلاب هذخأي ام نوك يف ةدئافلا نايب عم لصألا يف اهتركذ ىرخأ ٍةروص يف

 .ِتاَّمهُمْلا نِي هنإف نم ُةْعِجاَرَف ؛ةبوصعلا

 ئتلأسَم يف اَهْلَو ٍضوُرُفْلا يف ٍنيقِباسلا ِنيلاَحْلا يف سدسلا وأ ثلا مالو

 :لؤألا يفف أ ةَجْورلا وأ جْوزلا ٍضْرَف دعب يق ام ثلث نيبو ةَجوَز ذأ جوز
 ةنالث يف نينثا ٌبرضت ؛قفاوي الو حصي ال ثالث ىلع مهس ىقبي ؛فصنلا جوزلل
 ىقبت مهس ةجورلل ل ةياثلا يو هجيس مالو ناهس بالو ةثالث جورلل تس علم

 :باحصألاو فنصل ! لاق اغنإو «ةعبرأ نم يهف مهس مأللو ؛نامهس بأآلل ؛ةثالث

 ىَلَع ٌةَظْفاَحُم ةيناثلا يف ُهَعُيُرَو لوألا | ب لاما سدس :اولوقي مو ؛يقت ام ثلث

 ثلثلا نيتلأسملا يف اهل :َناَبللا نباو سابع نبا لاقو «نآّرقْلا لفل ةقفارم يف بدلا

 هيلع يذلا وه :فنصلا هب مزج امو «"””هيركلا نآرقلا رهاظب ًالمع ًالماك

 نع لصف ام ثلث مالل ناكف «ضرف وذ نيوبألا كراش هنأب ٌهوُهَجِرر ؛روهمجلا

 ثيدحلا :همأو هيبأ نم دلولا ثاريم باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا ل يراتخبلا هاور (؟ 2 8)

 :جوز رحآلاو مالل نأ امهدحأ مع يبا بابو (1۷۳۷)و (775)و (1۷۳۲)

 ضئارفلا اوقحلأ باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1747) ثيدحلا

 .(1515/9) ثيدحلا :اهلهأب

 لاقف ؟نيوبأو جوز نع هلأسأ تباث نب ديز ىلإ سابع نبا يبلسرأ :لاق ةمركع نع (107)

 ٌمالل) :سابع نبا لاققف «لاملا ةيقب بأللو ؛يقب ام ثلث مأللو «فصنلا ج وزلل :ديز

 باربأ عاج :ضئارفلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هارر .(ًالماك ثلاشلا
 ١(. 5559و ۱۲٣۹۰ رثألا :مألا ضرف باب :ثيراوملا



 ضْئاَرفْلا باك 1.۵1

 اذكو «همدع دنع ثاريملا يف يأ ؛بألاك ُدَجْلاَو «ثنب اهتكراش ول امك ضرفلا

 ٌةرات ضرفلاب ثري هنأ يف ًاضيأ بلاك وهو «ثرإلا نم ٌعنام هب فصو مايق دنع

 دئاوز نم امهرهشأو امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟امهنيب هل عمجي لهو «یرح أ ةبوصعلابو
 ةوخإلا ٍظَيْسُي بألا ا ار «بهذملا وهو :يلوتملا لاق ءال :يناثلاو ءمعن :ةضورلا

 ءاش نإ يتأيس امىلع يأ ءوبأل وأ ِنْيوبَأل أوناك نإ ْمُهُمِساَقُي ُدَجْلاَو ,تاَوْحَأِلاَو

 هب لدت ال اهنأل ُدَجْلا اَهطِقْسُي الو .هب ىلدت اهنأل بيست ما طقس بألاو هللا
 امري الو يقابلا ثم ىلإ ثلا نم ألا درب نيرا ٍةجْوَر أ جزز يف بألاز
 بألا فالخب اهيلع هليضفت مزلي الف ةحرّدلا يف اهيواسي ال دحلا نأل ُّدَجْلا

 هسفن مآ بجحي دحاو لک نكل هلك كلذ يف ٌدحلاك ُهَقْوَف نمو دحلا بأ : عرف

 .هقوف نم اهبجحي الو

 ىَضَق] ُمالّسِلاَو الملا هيلع هنأل تاجل ا اذكَو دقت امل «سّدسلا ق ٍةَدَجْلِلَو
Eعام ةعرا  

 يع :لاقو دبع ثيدح نم مکا هاور [اَمهَنْبَي سدسلاب اريل يف ِنْيَتَدَحلِ

 هللا هلع هنأ دواد يبأ ليسارم ف رخآ ثيدح و ((' ””7نيخيشلا طرش ىلع
 “40 loeb اع نإ م هه BS رس
 ُتاَنِلْدُمْلا ات اَهُمأَو ملام َّنُهَنِم ثركو . r تادحج ثالثل هاطعأ] مالسلاو

 م َنْيَئَدَحْلِل ىضق هنأ يي هللا لوسر ءاضق ْنِم ّنإ) :لاق ؛كلطتماصلا نب ةدابع نع )۲١۷(
 )٣۷/۷۹۸٤(« ثيدحلا :ضئارفلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .قّيوّسلاِب شارما

 :صيخلتلا يف يهذلا لاق .هاحرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 احبسإو :لاقو ۲٠٠۰ ١( ۰ )ثٹیدحلا :ننسلا يف يقهيبلاو .ملسمو يراحبلا طرش ىلع

 نب قاحسإ :رجح نبا لاق :(577) ةمجرلا :بيذهتلا بيذهت يف .لسرم ةدابع نع

 ملو ةدابغ نمت ىور .ةدابع يأ نب ب! :لاقيو ؛تماصلا نب ةدابع نب ب ديلولا نب ىيحي

 ةفورعم هئيداحأ :يراحبلا لاق .هريغ هنع وري ملو ةبقع نب ىسوم هلع یورو ؛هكردي

 :لماكلا) .ةسظوفحم ريغ هشيداحأ :يدع نبا لاقو .ةدابع قلي مل قاحسإ نأ الإ

 ىلإ هبسن نيعباتلا يب لاقو عتاقثلا) يف نابح نبا هركذو .(74 ءص ١ ج - 4

 .دهاوش هل :تلق .هإ .هدحج
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 )١24( :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(يساَدَج ثالث ثّرَو عي هللا لوسر نأ)؛نسحلا نع



 8Y ِضْئاَرُفْلا باك

 الملا ةهح نم ترب نأ ٌءوصتي الو تع انإو ألا ْمأ مك ئئأ صلح ٹا

 یورو َكلْلَذَك اَهَتاَهُمُأَو ءاضيأ عاصجإلاب يبألا مو هيلع ٌعمحب اذهو «ةدحاو

 ركب يبأ ىلإ ناَنَدَجْلا تأ ] :لاق هنأ دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ىبحب نع كلام

 تكر ت كنإ نأ :راصنألا َنِم لحَر لاق ألا لبق ْنِم يل سُدسلا َلَمْجَي نأ دارا

 هيفو [ اَمُهَنَْب سْدّنسلا هيض ركب وبا َلعَجَ َلَعَجُف ترق اها ناک يح َرْهَو تنام نإ يلا

 ° الرو أ لاق نم برغأو ؛ةّدج كردي مل مساقلا نأل ؛عاطقنا

 منال ءِروُهْشَمْلا ىَلَع َنْهئاَهمأَو هو دات جالا ما ماو بألا يبأ م اذكَو

 يعخنلا ميهاربإ إف فلاسلا دواد يبأ لسرُملو "بألا ماك ريف ثراوب نيلدي

 «نئري ال :يناشلاو ال لق نم ساو حو بال | لبق نم

 «تاثراولا تاّدمللا طباض يأ ُةُطباَضَو ألا با ما أ شاف دحي تايلدم نهنأل

 ناتدحج س :لاق

2# 

 يأ ,روكذ وأ ألا م 24 | اک يأ أ ثانإ ضخمب «تلصو يأ تلا دج < لک

 ركذب تلد و أ ألا ما ماك يأ «ٹرت روُكذ ىلإ ث ا 5 ١

 يوذ نم امه لب ركذلا كلذ ثري ال امك يأ الف ألا بأ م أك ي
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 وثرَو نبألل ةرخألا نع يأ ءاودرقنا نإ نيوبأل تاَوَحَألاَو ٌةَرخإلا :لْصَق
 12 .٠ 8 8 رر 3 5

 تحأللو .عامجإ اذهو ةعامجلل اذكو لالا ميج ركذالف يأ يِبْلُملا ٍهَالوَأَك

 ؛لسرم اذه :لاقو )١5105( ثيدحلا :تادح ثالث ثيروت باب :ضئارفلا باتك

 .5 هللا لوسر باحصأ نم ةعامج نع يورم وهو
 ؛(11هكفر ۱۲۵۹۸) رثألا :نيتدجلاو ةدحلا ضرف باب :یریکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )۲٣۹(

 .لسرم دانسإ ين ب ينلا نع اذه يور دقو :لاقو

 .مألا :(1) ةحسنلا يف (#)
 تاّدح :(1) ةحسنلا يف (#)

 .مألا ماك )١(: ةحسنلا يف (#)
 .بألا بأ ماك )١(: ةححسنلا ف (©)



 ١ هم
 ضار باتک

 بأل ًارئاك نإ اذكَو فلس امك نالا ١ ادعاصف نيتحأللو فصنلا ةدحاولا

 ,نيوبأل خأ خأو 1 3 ماو جور يهو ؛ءارلا حتفب يأ ةَكَّرْشُمْلا يف الإ عامجإلاب
 اوثرو يلا ةبارقلا يف مهكارتشال ثلا يف ملا يذدّلو خألا كراشيف كأف يأ
 نإو مل ةبارقب كراشي هنإف مَع نبا مهضعب ملا | ٌدالوأ ناك ول ام ةبشأف ضرفلا اهب
 فصنلا اه ضرف بسأل تأ خألا َلَدَي ناك ولو ألا ةّدحلاو ؛هتبوصع تطقس
 اقش يك وأ تناك ول امك تليعأو ناثلثلا امه ضرف نيتنثا اتناك ولو «تلاعو

 نش الو اه ضرفي ال هنأل ٌنوطقسأو اهطقسأو طقس «خأ نعم وأ اهعم ناك ولف
 ةبصعلل يقابلاو سدسلا هلف ًادحاو مألا دلو ناك ولو ؛ٌموؤشملا خألا وه اذهو ةع
 ال ضرفلاب هنوذأي ةكرشلا يف بألا دالوأ هذحأي امو بأل وأ نيوبألا دالوأ نم
 هل سيل هنأل طقس رثكأف يأ يسأل خأ نيوبألل يأ خألا ُلدب ناك ولو «بيصعتلاب
 بألا ُدالوأو نيربألا ُدالوأ يأ أ ,نافنصلا ٌعَّمَتْجا ولو ءاهب كراشيف مأ ةبارق

 ارکذ نيوبألا دلو ناك نإف «قرف روغ نم يبا دالؤأو بلص ِدالْوُأ ا عاَمِيْجاَكَف
 ما زا اسك ٠أ ورق نيربأل دلو ٍريَمَتل نوطقسي ؛بألا دالوأ نوطقسيف

 رس نإ ألا والرأل يقابلاو ٌفصنلا اهلف ىشأ وأ ءةحردلا برقي بصل
 ةلمكت سدسلا هَل وأ اهلف طقف ىتتأ وأ ًانإ َضْحَمت نإو ءاثانإو ًاروكذ وأ اروكذ
 دالوأل ءيش الو ؛نيشلثلا اًنَدحأ ادعاصف نانثا نيوبألا ٍدالوأ نم ناك نإو .نيثلثلا
 نسنإلا تاب ذأ ! نُهْبِصْعَي نم نهعم نوكي وأ نوكأ اونوكم نأ الإ ب ۱
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 الو ا ال يأ اه وخأ الإ اهبصعب ال تخألاو ,لفنمأ وأ نِهِتْجَرَذ يف نم نهبصعي

 بأل خأ نسب باو وسأل ًاتحأو نيوبأل نيتخأ فلح اذإف بلا ب ب دالوأ الو خألا

 دا نل بأل تحألا طقستو خألا نبال يقابلاو ¿ ناثلغلا نیتحاللف

 هتحخأ
 بصعي ال خألا نب

 هدر م العقل نالا او قوق نم عسب الآل لزا هتحرد يف يلا هت
 ءاحأ ىس ال أل ُنباو أنبا ىمي بالا نبا ألو قوق نم ّبّصَعُي نأ راف
 ال ثلا دعاصف ؛نْیالو سدسلا مل متاَوخألا وأ و وإلا نم ٍدِحاَوْلِلَو

 تاتو تالا م عم بأل وا نوب تارخألاو هاناو مشروکذ ء ءس فلس



 ۹ ضْئاَرَمْلا

 امك يبأل تاوخألا تبا ْعَم نْبوبأل تخَأ طقْستف قوخإلاك ٌةَبصَع نيالا

 نإف ؛ممجلا ال سنجللا تانبلاو تاوحألاب ةدارمو بأل خألا نيوبألل خألا طقسي

 مُهنِم لك بأل وأ نوبل ةوخإلا ونو ةبصع ةدحاولا تنبلا عم ًةدحاولا تحألا

 دنع َلاملا ةعامجلاو ْمُهَنِم دحاولا قرغتسي ىتح يأ ءاداًرِفناو اعاّمِتْجا ِهيِبَأَك

 نم خألا نب با طقسي عامتجالا دنعو ضورفلا باحصأ نع َلّضَف امو .دارفتالا

 ال مهن أ يف ْمُهَنوُمِلاَحُي ْنِكَل «نيربألا نم خألا عم بألا نم خألا طقسي امك يبألا

 مل اذإ ثلغلا اهاطعأ ىلاعت هللا نأل ؛ةرحإلا فالخم يأ ءسدسلا ىلإ مالا نور

 فالخب اذهو ٣ شلو ” الق ةرحإ هل ناك نإ :یلاعت لاق مث دلو نكي

 خألا مساو ءازاجب وأ ةقيقح دلولا دلو ىلع عقي مسالا نأل 2*)هيبأك هنإف دلولا دلو

 لَو مهدعبل هب نوطقسي لب يأ ٌدَجْلا عقم نور َالَو لاحب هدلو ىلع حقي ال
 «نهوبصعي بأل وأ نيوبأل ةوصإلاو تاثراو ريغ نهنأل :مهتاوخأ نوبصَعُي

 امأف «نيوبأل ةوحإلا نيب ةصتخم ةفلاخملا هذهو «مهدعبل ِةَكَرْشُمْلا يف َنوُطَقْسَيَ

 مهنوفلاخيو :ُتْلُق ؛مألاب مهئالدإ مدعل اهيف نوطقاس مهلكف مهونبو بألا نم ةوحإلا

 ةوخإلا نوبجحي نيوبأل ةوخإلا :اهدحأ ؛ةضورلا يف اهيلع هّبن رخأ ءايشأ ةثالث يف

 الو نيوبأل خألا يب بحجحي بأل خألا :اهيناثو ؛مهنوبجحي ال مهدالوأو بأل

 «ةبصع تانبلا عم نك اذإ تاوحألا عم نوثري ال ةوخإلا ونب :اهثلا «هنبا مهبجحي

 ال اثانإ وأ اوناك ًاروكذ ل ةوحإالا دلو نأ يهو :ىرحأ هطيسو يف يلارغلا ركذو

 .ثري نميف مالكلا نإف اهئانثتسا ىلإ ةجاح الو ماحرألا يوذ نم مه لب نوئري

 نيتهحلا نم خأك بأل و | ءاعاّميجا نيتهجلا نم عك بألَو نوبل معلا

 ضورفلا دعب يقب ام وأ «لاملا عيمج ذأ امهنم درفنا نمف يأ اداَرِفْناَو ءاعامتحا

 ١١. / ءاسنلا 0509

 .هنياك )١(: ةححسنلا يف (#)

 .هدالوأو )١(: ةحسنلا يف (#)



 ضيارفْلا بانك ليما

 سايق اَذَكَو بال خألا عم نيربأل خ أك بأل ّمَعْلا طب نيوبأل مَعْلاَف اعمتجا نإف
 يب نأ يعي يبّسنلا ٍةَبّصَع ُرْئاَسَو ءبألا نم وأ مألاو بألا نم يأ معلا ين
 يعي (وبّسنلا ةَبصَع ِرِئاَسَو) هلوقو خألا مَدَع دنع ةرخإلا يبك ّمَعْلا مدع دنع معلا
 مل ٍماَمْعَألا يب دنعف ًالإو ؛قبس اميف بصاعلا هيبأ ةلزنم ُلزني ةبصعلا نم نبا لك نأ
 نه يتاللا ت تاوحألا ونب هيلع دروي دقو يُّهنم ُدعبأ ٌءيش بسنلا تابصع نم قبب

 .بسنلا ةبصع نم نهو ٌنهلثم نهونب سيلو تانبلا عم تابصع

 وأ َلاَمْلا ريق ءْمِهِنيِرْوَتىَلَع عَمْجُمْلا ني ٌردَقُم مهس هَل سيل نم ؛ةَبصَعْلاَو
 َنِي) هلوقب ززتحاو ءييكحو بصاعلا حل نايب اذهو «ضؤورُفْلا َدْغَب لصق ام
 نإو «تابصع مهيمسيال مهثرو نم نإف «ماحرألا يوذ نع (مهتلرْوَتىَلَع محملا

 نولزتي مهنإف ؛ليزنتلا لهأ بهذم ىلع يشمي ال هركذ امو ءردقم مهس مهل نكي م
 ليلدلاو «تابصعو ضورف يوذ ىلإ نومسقني مهو ؛هب يلدي نم ةلزنم مهنم ًالك
 ىّلوأل يف يب اف اهله ضار | ! اًرّمِحْلَأ ] فلاسلا ثيدحلا روكذملا مكحلا ىلع
 ةلباقم يف ال ٌقلطي دق َلُحّرلا نأل ؛ديكأت ركذو لحر نیب عمجلاو ٠٠76" ركذ ٍلُجَر
 ركذي ملو «لحرل اللول عبات هنإ :يليهسلا لاقو «ىثنأب سيل هنأ نيت درانی
 نایب يف قبس ام ىفتكا هنأل ؛ةريغو يعف ذارلا هركذ امك تابصعلا بيترت فنصملا
 هبيصعت لاح يف نأ رَدَقُم مهس هَل َسْيل ْنَم) هلوقو .ةيافك امهيفو بجحلاو ةثرولا
 ةلاح يف مهل نأل ؛تانبلا عمم ت تارحألاو دجللاو بألا لحديل بيصعتلا ةهح نم

 نأ يغبني ال (ضوُرفْلا َدْعَي لّضف اَمْوَأ لامل ٹرّیف) هلوقو .ًاردقم امهس ىرخأ
 امنإو ءلاوحألا نم ٍةلاح يف ُهَعيمح لاما نلري ال تاوحألا نأل ,صحخشلا ىلع لمحي
 ضعب يف صاخشألا ضعب يف كلذو ءدرفنا اذإ لاملا ثري دق بصاعلا نأ ةذارم
 .صاخشألا لك يف كلذو «لاوحألا ضعب يف لصف ام ثري دقو «لاوحألا

 ُهَل ضورفْلا نع ٌلِضاَفْلا وأ أ ُهَلاَمَف قُم هلو ؛بسنب ُهَل ةّبصَع َةَبصُع ال نم :لصف

 )55١(, مقرلا يف مدقت (511)



 N ضئارفْلا باك

 ْنَمِل ءآلَوْلا اَمْنِإ] ملَّسلاَو ةآلّصلا ِهِنَلَع هلوق قالطإل ةأرما وأ ناك الُجَر

 امئإو «ثرإلا يف ايوتساف ةأرملاو لحرلا نم دوجوم قاتعإلاب ماعنإلا نألو "””[قتغَأ

 (عبَسنلا ٌةَبَصَع ُهبْجْحَي ُقِْمُمْلاَو»هلوق دنع مدقت امك هول بسلا نع ُءالولا رخخأت
 © بسلا ةَمْحَلَك ةَمْحْل ُءآلَوْلا ] ثيدح هيلإ دشريو ءًاضيأ هيلع ٌمئاق ٌعامجإلاو
 ْمِهِسْفنَأب َنييصَعَمُمْلا بسب ٍعل نكي مل ذاق يب هبشملا نود ٌهبشملاو هب هش

 يح الف تنبو ن هقتعملو تام اذإف مُهِبصْعَي ْمُهَريغ ناف يأ أ تخ ' وأ تنبل ال

 بسسنلا نم ُفعضأ ًءالولا نأل مألاو بألاو تحألاو خألا يف اذكو (*”تسبلل
 معلاو خألا يب نأ ىرت الأ «ثانإلا نود روكذلا ثرو بسنلاىحارت اذإو «يخازنملا

 7 تن ِةّمعلاو 2 تنبو خألا ُتنب ثرت مل اذإف مهتاوخأ نود نوري ٌمهينبو

 الا مدقيف يا بّسنلا يف مهبيترتك مهر نُهنِم ُدَعْبَأ اهنأل ثرت ال نأ ىلْؤَأ

 وين اخ نأ رهفأل نکل ءدجو هيبأ ىلع هبا ُنباو قتعملا نبا مّدقيو ةونب مث

 ىلع سايقلا :ىلوألا يف هلباقم ُهحجوو ءقوخألا ةرقل دج ىلع ناَمُدَقُي هجا َنْئاَو

 حلا نأ :ةيناثلا ةلأسملا يف ينافلا لوقلاو «ةبوصعلاو برقلا يف امهئاوتسال بسنلا

 ءبسنلا يفالخب ُهُمدقت ٌرهظألاف 5 خأ امهدحأ ع ءانبأ قتعملل ناك اذإ :ةيينَ

 فنصملا كلذ ّلمهأو

 رسلا ىلع يأ كلذ هميع م قبلا نيل ةع لني ا
 ةأرما ثرت الو ؛سايقلا اذه ىلعو 7 قتعم قتعمل مث قتعملا تابصع يف روكذملا
 [ أ نم ءال امنإ ] فلاسلا ثيدحلا قالطال ءاتلا حتفب يأ اَهَقتْعُم الإ ءالَو

 .ًالجر قتعملا ناك ول امك یال وأ بسب هل ًايمتنُم وأ

» 

 ْمُهَعَم نكي مل ناف .ببأل وأ نْيَوَبَأل تاوخأو ٌةَوْحِإَو دج َعَمَتْجا اإ لصف

 تيملل )١(: ةححسنلا يف (©) )۳١(. مقرلا يف مدقت (؟5؟)

 )٤۷ ۲٠١(. ثيدحلا :ًاكولمم قتعأ نم باب :ءالرلا باتك :نئسلا يف يقهيبلا هاور (۲۹۳)



 ضئارفلا باتك 1

 يِقاَبلاَف ثلا ةخأ نإف ,خأك مِهيَمَساَقُمَو لاَّمْلا ثلث نم رئُكألا ُهَلَق ضْرف وذ

 ْنِإَو «ةباحصلا عامجإب ءةوحألاب طقسي ال هنأل «نييثثألا ظح لغم ركذلل يأ هل

 خألابف نبألاب طقسي ال هنألو د نع دبا صوت يكس مزح نب ا ناك

 ؛مألا هدأت ام يلم دحلا دحأ اعمتحا نإ ّمألاو حلا نأ ثلثلا ثلا ٌابتعا هوو .ىلوأ

 بحب وف «سدسلا نع ملا 0 فلثلا ليخأت اهنأل

 بأ بأ تعمج ةضيرف اهنأ ةمساقملا هجوو ءسُدّسلا فعض نع ٌدحلا اوُصَقَنُي ال نأ

 صقتتي ال ةوخأ دجلا عم ناك ول امك ضرفلاب بألا دلو ذحأي ملف بأ َدلوو

 راولاب وه (ْمهِتَمَساَقُمَو) هلوقو «ضرفلاب ذات ال اهنإف اهل ضرف ْنإو هنإف ةيردكألاب
 يأ تاك ْنِإَو ُهْمَلْعاف اهطشكو ءافلا اهلبق بتك فنصملا ناكو «باوصلا وهو

 رتكألا ُهَلَق ةَحْوَّرلاو ةدجلاو نبألا تنبو جوّرلاو مألاو تنبلاك ضرف اوذ مهعم

 نوصقني ال نيسببلا نلف ٌسدسلا امأ ِةَمَساَقُمْلاَو يقال ثلثو ةكرتلا سدس نم

 ثلث دحأل ضرف بحاص نكي مل ول هنألف يقابلا ثلث امأو «ىلؤوأ ةوحألاف هنع دحلا

 ةمساقملا امأو «يقابلا ثلث ذأيف اقحتسم ضرفلا ٌرْدق جرح دق ناك نإف لالا عيمج
r00 ر "كب نا“ سام 4 صمت كر 8 17 7 0 30  

 هَل ُضَرْفَيَف جورو ماو نِيَعبَك َءيش ىق ال دقو ېا ةلرلم مهعم لزنم هنالف

 سدسب ْتلْيِعأَف سدسلا يفصنب ةلياع تناك اهنإف يأ لال ا نس

 0 رار ن س وک ر ناتنب هعم ناک اذإ

 لصأو اهي لوعلا يف دازيو سدس دلل ضرفي مث سدس يفصنب ةلأسملا لوعتف

 تفلح اذإ ام وهو :ينانلا نايبو ءرشع ةسمخ نم حصتو «رشع ىنا نم ةلأسملا

 لوعتو سدسلا ٌدجللو ناثلثلا نيتنبللو ُعبرلا جوزللف ةرحاو اذجو نيتنبو اجوز ةأرملا

 .ٌحضاو وهو ٍةتس نم ثلاثلاو لاملا سدس فصنب

 ضرفلا لهأ قارغتسال «لاًوخألا لد يف حارسا يأ ةوخإلا طقئستو

 قبس ام ٌدَجْلا ُمْكْحَف بأل نشرب تاوَحأ و ةوخإ جلا َعَم ناك ولو «لاملاب



 1 ضئارفلا باك

 ٌريخخو «ضرف وذ مهعم نكي م اذإ ! ةماقملاو لاملا ثلث نم ٌردكألا هل وكيف يأ

 وه (يِسَأِلَو) هلوقو نيفنصلا دحأ ّآلإ هعم نكي ىل اذإ امك ناك نإ ةثالثلا رومألا

 انه مالكلا ّنأل وأب هنإف (يبأل وأ لصفلا لَّرأ هلوق فالخب هلبق فلأ البو واولاب

 :لاق ثيح ةداعلا عقت انهو .امهدحأ هعم ناك اذإ اميف ًالرأو هعم اعمتحا اذإ اميف

 ىلع ٍددعلا يف مهنولحدي يأ ةَمُسِقْلا يف بألا داوا هيلع نْيوَبألا دوا ُدَعُيَو

 زن نكل ؛راحاو بناج نم لإ علا سيلو ًةلعافم يهو ٌةداعلا تيس ملايو حبا

 ٍدالْوُأ يف ناك نإف ُهتّصِح ٌدَجْلا دَ أ اَذإف «ةعامج مهنأل وأ ٌداعلا ةلزنم هيلع ٌدودعملا

 مهيف نكي ۾ نإو يأ الإ بألا دالا طَقْسَيَو مُهَل يقال ٌركذ نْيوبأل

 نع ُلُضْفَيَالَو نيا ىلإ ادعاّصق نانلاو «يفصنلا ىلإ ٌةَدِحاَوْلا ذخأتف ءكذ

 :كلذ ةلثمأ «بألا دلو وكيف فنملا نَع ُلْضْفَي دق بيش نيل

 نامهسو ٌدجلل نامهس «ةسمح ىلع للملا ؛ٌدجو وسأل خأو نيوبأل تأ ©

 َلّضف ام ذخأي امنإ بألا دلو نأل ؛وبألا ٍدلول يقابلاو نيوبألا نم تحألل فصنو

 ددع ىلع ةسم نم ةلأسملا لوعت نأ اهحيحصت ٌقيرطو مألاو بألا دلو ّقح نع

 تحألا ىلع امهنم دري نامهس خأللو ٌمهس تحأللو نامهس اهنم جلل سوؤرلا

 جرخ ىلع رسكنم كلذو مهس فصن هدي يف ىقبي فصنو مهس وهو فصنلا مام

 ةسمخ تسحأللو ةعبرأ حلل ٌحصت اهنمٌةرشع غلبت ةلأسملا لصأ يف هبرضاف فصنلا

 ذحايو ةمسقلا يف يناشلا لدي وبأل خأو نيوبأل خأو دج مهس بألا نم خأللو

 .قيقشلا خألل يقابلاو اوس ةمساقملاو وهو ثلشلا دلا

 يقابلاو نامهس ّدجلل ؛مهسأ ةسمخ ىلع لالا ؛بأل تحأو ٌقيقش خأو ّدح ©

 بألا نم يمخأو انأ :دجلل لوقي نيوبأل خألا نأ ٍةداعملاب لوقلا هجوو «خألل

 نأ امك اذهو ؛ةتصح ذحآو هب كمحزأف هبجحأ يذلا انأف ءاوس كيلإ ةفاضإلاب

 .ُمألا نم اوُصَقَ ام ذخأيو مُهّبجحي ُبألاو سدسلا ىلإ ثلثلا نم ّمألا نوُدري ةوخخإلا

 «خألا عم نحل ضرفي ال امك عم ُنُهَل ُضَرْفُي الف خأك ٍتاَرَخَأ عم ُدَجْلاَو



 ضتئارفْلا بات 6

 ةلأسملا لاعتو «فلس امك دجلل ضرفي دق ناك نإو نهلحأ نم ةلأسملا لاعت الو

 .ةرورضلل هيلإ عجريف ةدودجلاب ضرف بحاص هنأل
 ari ه2 هر م و رر ا ساهم ر 5-0 ۹

 جْوُزلبَف بأل وأ نيوبأل تخأو ٌدَجَو ماو جور يهر :""*ةيردكألا يف الإ

# 

 ضرفلا نيعتف ُةقح صقن اهبَصَع ول حلا نإف اهبصعي نمو اهطقسي نم مدعل فص

 نالا ُهَل ل ؛ناللأ مهيمن تعالو ؛ جلا مي مث قعست ىلإ ي ر له

 تت ال ًةسيرأ اهتم رتحألاو مب ا بيصنو ةعست ىلإ تلاعو ةتس نم اهلصأ ن نأ

 نيرشعو ًاعبس غلبت ةعسن يف ةثالث برضاف ؛ثلثلا جرخم ىلع رسكناف ةئالث ىلع

 ةلأسملا هذه ةيمست يفو .ةعبرأ تمأللو ةينامث ٌدجللو ةتس ٌمُأللو ةعست جوزلل

 .ةنم اهغجارف رخَأ دئاوف عم لصألاب ةحضوم لاوق أ ةعيس ةيردكألاب

 ململ تر آل ] ُمالّسلاَو الملا هلع هلوقل ٌرِفاَكَو ٌمِلْسُم ثَراَوتي ال لصف

 ال نيدلا ف فلا نأ دج دمحأ مامإلا نعو . e) هيلع قفتم [ مِلْسُملا ُرفاَكْلا الو َرِفاَكْلا

 يف تيأر نيكل يعفاشلا نع يكلاملا باهولادبع يضاقلا ُهَلقنو ءالولاب ثرإلا منع

 ل e 1 5 ٠ تيك م

 0 ل هل ر ٹر از:

 رأ ؛جوزلا وأ لوؤسملا ءاهنع لئاسلا مسا وهو ؛ردكأ ىلإ اهتبسنل ؛ةيردكألاب تيم )۲۹٤(
 ليعي الو دخلا | عم تحألل ضرفي ال هنأل هبهذم ديز ىلع تردك اهنألو ا ةتيملا دلب

 :ليقو ير دكأوأ ةردكم اهتيمست يغبنيف اذه ىلعو ءلاعأو ّضرف انهو ءدحلا لئاسم

 .كلذ ريغ ليقو .هعجرتسا مث فصنلا اهاطعأ هنأل اهئاريم تحألا ىلع رّدك ادیز نأل
1 

 دحلا :رئاكلا ملسملا ثري ال باب :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور )۲٠١(

 )١١١٤/١(. ثيدحلا :ضئارفلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(3074)



 1.۵ ضْئاَرفْلا باتك

 يف وأ مالسإلا يف ُةّبسك ءاوس َءيف هلام لب يأ ءْتُرَوُي الو «هثرإ لطبف ةتباث امهنيب

 يل بستكا اميف هيلع ٌليلدلاو هئراو عنم دصقو ضرما يف وأ ةحصلا يف ٌدترإ ؛ةَدرلا

 ثيروت يل لامتحا مامإللو امهيلع سايقلا يقابلا ينو .عامجإلا ةحصلا وأ ةدرلا

 .دترملا نم دترملا

 يأ ءاَمُهَتْلِم تقلتخا نإَو َرِفاَكْلا ٌرِئاَكْلا ثِرَيَو «دترلاك قيدنزلا :ٌعْرَف

 ةلملاك نالطبلا يف ٍلّللا ٌعيمج ّنأل ناثوألا ةدبعو يسوحناو ينارصنلاو يدوهيلاك
 رَ دعب ادام :ىلاعت لاقو ی نیو يلو م . 5 كلو :ىلاعت لاق ةدحاولا

 ثري ال وجو وأ لوق يفو «ةدحاو هلم ُهَلك َرفكلا ّنأب ٌرعشأف .©"””4ُلالّصلا الإ
 # 5 كَ و وور ي 27 8 ر ملأ

 يبْرَح َنْيَب ثراَوت ال هنأ ٌروُهْشَملا نكل «للب رفكلل نأ ىلع ًءانب ىّرخأ مهنم ةلم
ls,1 1 2 1  

 امهنأ :يناثلاو ؛هب عطقلا ةضورلا لصأ يف ححصو ءامهنيب ةالاوملا عاطقنال «يمذو

 .رفكلا لومشل ناثراوتي

 يف فنصملا هلاق ؛برح امهنيب نيراد يف نييبرح نيب اضيأ ثراوت ال :ٌعْرَف

 .هيبنتلا ىلع همالك

 اريثك ًالام هيبأ نم ثر هنأ ؛يبساحملا دسأ نب ثراحلا مامإلا نع يور :ٌعّرف

 اذهو ايردق أ ايفقاو ناك هابأ نأل ؛ةَصف قناد ىلإ هجايتحا عم اعيش هم ذحأي ملف

 .يبرحلاك ليقو حصألا ىلع ّيمذلاك ٌنمأتسملا ٌدهاعملا :ٌعرف

 و هرم م ع .o 0 1 لام هس وا ع ع

 لني ركذلل مكوالْزأ يف هللا مكيصويإ ىلاعت هلوقل ؛قر هيف نم ثري الَو
 وهف ُكلمي :ليق نإو ُكِلْمَي ال ُدبعلاو كيلمتلل هيف ّمأللا نإ "'7”نْييقنالا ظَح

 نع ّيبنجأ وهو يقابلا كلامل لاملا ضعب ناكل ثرو ول هنأل ؛فيعض وهو ٍةيرُحْلا

 ١١. / ءاسنلا )۲٦۸( .۳۲ / سنوي (550 .5 / نورفاكلا 05550



 ضئارفلا باعك ۹3

 وأ ةقتعم وأ يرق ريف كلا مات هنأل «ثّرَوي رح ُهصْعَب ْنَم ذأ :ُديِدَحْلاَو «تيلا

 حلا فصنب كلم ام عي :اسُهُحِصأ ؛ناهجو ررر ردقلا يو تحوز

 حصألاىلع يقابلا كلامل هلامف «سيقألا وهو ثري ال امك ثروي ال هنأ :ميدقلاو

 هانثرو ول انأىنعملا نكل """اهيف ملكتم اهلك بابلا يف ةدراو ثيداحأل «ٌلِتاَق لَو

 نالو «هنامرح ةحلصملا تضتقاف هثروم لتقي نأ ثرإلا لجعتسم رعاد نم نمأن مل

 وهو ًاضيأ انلبق نم عرش يف كلذ عقو دقو «يثرإلا بس يهو ٍةالاوملا ُعطق لتقل

 لصق هنأل ثر ألح وأ اصاصق هلتنك يأ ءْنَمْضُي ْمَل نإ :َلبِقَو «عامج) دمعلا ي

 هلأ مضي وه (ُنَمْظِيِ) هلوقو ؛ينايورلا ُةراتخاو حلا ف هل مامإلا ٌلتق ةبشأف حب

 نع مهتثالث ارخآ ركذو ديعس نسب ىبميو ريرج نبا نع شايع نب ليعامسا نع @ (759)

 َنِم لاقل سيل ] ب هللا ُلْوُسَر َلاَق :لاق ؛هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 :لاق )٠۲٤۹۰(« ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور .[ ءىش شارما

 .حاّبصلا نب ىلا

 .[ ءىش لتاقل سبل ] : هللا ُلْوْسَر لاق :لاق رمع نأ بيعش نب ورمع نع @
 :ىريسكلا نئسل نئسلا يف يفهيبلاو .(75/73548) ثييدحلا :ىريكلا يف يئاسنلا هاور

 لباقي سيل : لا ُلْوْسَر لا :لاق هدج نع هيبأ نع هنع (١؟44)ثيدحلا

 اح نياقلا تريلر ب دنا برأ ةت ترار ل يمل الإ ۶ش

 .بابلا نم (٤۸و ۸۳) ثيدحلا :ريسلاو ضئارفلا باتك :نسسلا يف يطقرادلاو

 رو هس ديس عام ل ملك و اص نع بسلا نب دبس اور ا
 .رمع نم عمسي مل هنأل ؛عطقنم رمع نع بيعش نب ورمع
 باتك :ننلا يف يطقرادل اور . ان ال و أل :اعرفرم سلع نا نع ©

 فیعض هدائسإو . هنم (84) ثيدحلا :ضئارفلا

 ؛ ليلا )و ( تات لفل س :لاق و يبنلا نع ؛هط ةريره يبأ نع @
 ضسئارفلا باتك نم (87و 80) ثيدحلا :ننسلا يل يطقرادلا هاور .[ٹرب

 :رئاقلا ثاريسص لاطبإ يي ءاج ام باب :ضئارفلا بابتك :عماجلا ف يذمرلاو
 هجولا ١ ذه نم الإ في الو حسب ال ثيدح اذه :لاقو )۲٠١۹(« ثيدحلا
 ةاعقلا ناک يري ال تالا نأ ؛مسلعلا له دنع اذه ىلع لمعلاو :يذمزلا لاق ©

 .كلام لوق رهو ؛ثري ناف اح لتقلا ناك اذإ :مهضعب لاقو .ًأطح وأ ادلع



 ۷ ضئارفْلا باتك

 .ةئمَضَت ةلقاعلا نإف ًأطخخ لتاقلا هيف لحديل

 مث جورجيا توم لبق تام مث ُهَنروم حرج أب هلتاق نم لوتقملا ثري دق عرف
 .ةحارلا كلت نم ٌحورحملا تام

 اذكو يأ ةَبْرَع يف ؤا مذ وأ «قرح اذكو يأ «قّرغب ناّئِراَوتُم تام لَو

 يقابل لك ُلاَمَو ءاراوت مل اًمُهَقَبْم َنُّقَبْسأ لهج أعم وكر عم ف نيليق ادجو اذإ
 هيف طقق امهدحأ اترو نإ األو ءامهتم حار قاقحتسا ريتن ال انأل برر

 مح اهل ةلاسملا هذه نأ ملعاو ءًاطخلا انقيت هبحاص نم ًالك انثرو إو كح
 حالا ملعُي نأ :اهيناث ٌرهاظ ُةَمكحو ؛هنيعب هتوم قبس ملعي نأ :اهادحإ :لارحأ

 يفف اعيش ملعُي ال نأ : اهعبار ءاعم نيرلا عوقو معي نأ :اهثلاث «قباسلا ملعي الو

 هلوق يف نالحدت ةعبارلاو ةيناثلاو «فنصمل | ُهركذ امك ثرإ ال ثالثلا روصلا هذه

 ثاريملا فقويف ّسبتلي مث هتوم قبس ملعي نأ :اهسماخت :(َمُيَقَبْسَأ َلهخ وأ

 ضرفت سمخلا لاوحألا هذهو .هنم سوؤيم ريغ ركذتلا نأل ءاحلطصي وأ «نيبتي ىتح
 ىلع نيو نم ناحاكنو ؛هباب يف فلس امك ٍدحاو لب يف ناتعمج تعقو اذإ اميف
 .هباب يف يتأيس امك نْيَمامإ ةعيابم يف اذكو ءقأرمأ

 ؛قرَو ؛نيو فالتخإ :ةعبرأ ثرإلا عئاوم نم ُفنصملا هرکذ ام عومجب :ةيبنت

 هِديروت نم َمْرْلَي نأ رهو :ٌرْوَدلا اضيأ هعناوم نمو .ِتْوَمْلا تق هسا ؛لتقو
 ت ر ر لو ا و یا ریو عا وأ اذإ امك ؛همَدَع

 | :اهنمو ًاضيأ ىرخأ ٌروص هلو ؛فلس امك رارقإلا باتك رخآ يف فنصملا

 ُهَقَحْوُز جْوّرلا سبح :اهنمو «هحو ىلع هئرإ نم ٌمنْمَي هنإف ةصاح ٍديصلا يف ثراولا
 :اهنمو .ةفالبخ حصألا نأل ؛اهلمهأو .وجو ىلع تنام اذإ اهثريل لب ضرغل ال هدنع

 نم ٌيلازغلا دعو ءىضقنا رمأ هنأل هلمهأو نوثروي ال ءايبنألا دال يبن تيما فوك
 عناد وه لب ًاعئام سيل | اذه أكو :لاق ؛دلولا ثاريم ٌعطقي ُهْنِإف :ُناَعللا :عناولا

 دولا رق يهوه وهف مل أ هب لدي نمو سأل ىلع دعت نأ الإ هس



 شئارقلا باک ۸

 وأ هوب ةَ موقت ىتح ُهَلاَم كرت ربح عْطَقناَو دقق وأ ريمأ ْنَمَو لصف
 ِهَتْرَمِب ُمُكْحَيَو يِضاَقْلا ُدهَتْجَيف ءاَهَقوَف شيعي ال هنأ ْضلاىَلَع بلغت ٌةَدُم ّيِضْمَت

 مكحلا لبق تام نم كروب الو , هتوع يأ مْكُحْلا تف هري َْم هلام يِطْخُي م

 هب مزج اذك ېکاحلا مكح نيبو هوم نيب دوقفملا توم نوكي نأ زاوجل ٍةظحلب ولو

 لبق ٌءايحألا هيثرو نيب ٌهتكرت تمّسسق هتوم مكح اذإ :طيسبلا يفو هريغو يعفارلا

 ىلع ٌبترم ثرإلاو مكحلا ىلع ةمدقت يضتقي توملاب ةّمكح كإف ؛ٌرهاظ وهو مكحلا

 :ليقو ءروهمجلا دنع َةَرَدَقُم يغ ةروكذملا ٌةدملاو .ُهلْيَبَق نوكي نأ يغنبيف تولا

 ُهاكح ءابطألا دنع يعيبطلا ٌرمعل | هنإف نيرشعو ةئام :ليقو «ةنس نيعبسب َةَرَدَقُم

 َنيِرضاَحْلا يف اَمْلِوَعَو ُةَحصِح انفو ُدوَقفَمْلا هري نَم َتاَم ولو «نايبلا بحاص

 صقني نمو لاح نيب ىتح اعيش ىطعي ال دوقفملاب مهنم طقس نسف يآ وْمألاِ

 امو «هتوم هقح يف ردقي هتومب هقح يف صقني نمو ؛هتايح هقح ْف ردقي هتايحل هقح
 :اهنمو لصألا يف ةحضوم كلذ ةلثمأو :ةّبيصن ىطعي ةتومو هتايحب هبيصن فلتخي ال

 الو ةعبس نم ةعبرأ نيتحأللف ايح ناك نإ نورضاح معو بأل ناتحأو ٌدوقفم جوز

 .ةتايح ْمِهَمَح يف ٌرّدَقَيِف مَعلل يقابلاو ٍةثالث نم نانثا امهلف اتيم ناك نإو «معلل ءيش

 الصفنم ناك ول المح فلخ أ (ْثرَي دق وأ ثري ًالْمَح لح ولو :ٌلْصَم

 امإو ؛دحلاو خألا ٍةأرما لمحك ةروكذلاب امإ ريدقت ىلع وأ ًاقلطم ًاثراو ناكل

 يف طوخألاب لِهُع بألا نم لمحو نيوبأل وتسخأو جوز نع تام ول امك ةنونألاب

 ترا ن وجو ملفي فول حلفا نإ يابس امك يأ هرتز
 «توملا دنع ُهدوحو ُمّلْغُي ال تقول يح لصفنا نإو يأ ءألِإَو ءوبسن توبثل ثر
 مأ ٍنْطَبلا يف هسفنب َكرحت ًءاوس مدعلاك هنإف ؛انيم لصفنا اذإ اذكو هبسن ءافتنإل الف

 .ناج ةيانجب وأ هسفنب لصفنا

 .لاصفنالا مامت دنع ةايحلا طرتشت عرف

 و

 ُلاَمْلا فقُو ُهبُجْحَي دق ْنَم ناك وأ أ لْمَحْلا یوم ثراَو نكي مل نإ هن هناي
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 و ؛نْمئ هَل ؛نْئوُبأَو

 دالزأك ؛ْرَّدَقُم هم هل نک مل إو سدس نما نحب قوف ةانئم اب وه (ُتآلياَع)
 انثإو نطب يف ةسمخ دحو هنأل ؛هل طبضال لمحلا ددع ىصقأ نأ ىلع ءانب ءاَطْعُي مل

 لاق َنيِقَيلا ْنْوَطْعَيف َةَعَبْرَأ لْمَحْلا ٌُرْثْكأ :َليِقَو ءنطب يف نوعبرأو نطب يف رشع
 م ًالماح دلو ماو انبا فلخ ول لوألا ىلعف .بهذملا هنإ :لوقي يحخيش ناكو :ممامإلا

 نبالا ىلإ عفدي الر نما اهلف ًالماح ًةجوزو نبا فلح ولو ؛ءيش نبالا ىلإ فرصي

 .روكذ ةعبرأ مهنأ مهثرإ ريدقت ىلع يقابلا سمح وأ سمخلا هل :يناثلا ىلعو يش

 مأ دوك ةثونألاو ةروكذلاب يأ ُهّنْرِإ فِلَتْحَي ْمَل نإ ٌلِكْشُمْلا ىَتنْحْلاَو :لصف

 ناك ًاركذ ٌصوصخع ٌضرف هل ّمألا دلو أ تروت ف لاكشإ الف يأ «كاذف قُم

 عنمي ثيح فرصلا نم عنمت امإ ةثونخلاو «ىئنأ و أ ناك ًاركذ َةَبَصَع ٌقِيعملاو شا وأ

 ةثرإ فلتحا نإو يأ الو «حضاولا لكشملاب جرحو «ةثونألاوأ ةروكذلا يف كشلا

 بوحجبول نیب ىتَح هيف د ُكوُكْشُمْلا ُفَفوُيَو ِرْيَغ َقَحَو ؛هَقَح يف نيِقيلاِب ُلَمْعيق

 ىشنخ دلو :ٍررَُمْلا يف يعفارلا هركذ امك هلاثم «هيف كوكشملا حرطو نيقيلاب لمعلا

 ؛نيدلولل تسبو معو ىثنخأ اذكو .يقابلا ريو ةفصنلا دلولا ل | فرصي «خأو
 جورا ءىتح دلو بو جوز .مُعلاو ىقتخْا ني ةّيقبلا فقويو ةيوسلاب ناثلغلا

 .بألا نيبو نيب يقابلا فقويو فصنلا دلوللو سدسلا بأللو ميرا

 يفو «حالطصالا نم دب ال هنأ ٌرهظألاف ؛فقوتلا ةدم يف ىشتخلا تام ول :ٌعّرف

 .لوألا تيما ةَنرو ىلإ دري ُهنإ :لوق

 هنإ :يناثلاو ءاّسنلا جرو لاَجّرلا جرف هَل ام :امهرهشأ «نابرض ىثنخلا :ةدِئاَف

 اذإ بارلا وأ ٌماَمَطلا تسنح مهوق نم ُذوخأم امهنم ًادحاو هيث ال ةبقث هل يذلا

 .هريغ ّمْعَط كراشو دوصقلا ُهَمْعَط صلخ ملف هرم ةبتشا

 مع نبا وأ 1 قُم ره جوزك بيرصغت 2 هنو ضف اتهج هيف ٌعَمتْجا نمو :لصف
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 ُهنأل ءاقتعم هنوكب وأ معلا ةونبب رحآلاو ةيجوزلاب فصنلا ذحأيف يأ ءاّمِهب ٿر

 .نيصخش يف ناتبارقلا تناك ول ام هَّبْشأق نيفلتخم .نيببسب ثراو

 ًءطو نأب يأ «تخأ يه ب ةَهبشلا وأ سوُحَمْلا اكن يف َدجْو ولف :تلق |

 وكلاب ترو ءاسبو بأ لتم ات تمل دقف ايلعلا تتام مث تب اهدلوأف هتنبا
 دنع ٍدحاو لكب ثروي ناببس امهنأل يلا هل او ءاّمِهب :َليِقَو ءاهتوقل طقف يأ

 .مأل خا وه مَع نباك رخآلا امهدحأ طقسي مل اعمتجا اذإف ءدارفنالا

 مع ينلاَك ءىرخأ ٍةَباَرَقِب اَمُهُدَحَأ دارو ةَبوُصُع ةهج يف نانْلإ كَرتشا وأو

 ناك ْوَلَف ءمدقت امل ةبوصعلاب يأ َمُهَنيَب يِقاَبْلاَو سدا ة هَل أل خأ اًمُهُدَحَأ

 «تنبلاب ْتَطَقَس ّمألا هوا نأل اوس اَمُهَنْيَب يِقاَبْلاَو "فلن اًهَلف تب امُهَعَم

 اهب ذخأي مل اذإف ألا ةبارقب ذخألا نم تعم تنبلا ّنأل ألا هب صحي :ليقو
 أ امُهُدَحأ مَع يا :ُهتَروُصَو بأل خألا عم نيربأل خألاك هتبوصع تحجر

 نم ربا امهدحألو ءانبا امهنم ٍدحاو لكل ُدليو «ةأرما ىلع نارحآ بقاعتي نأ «مأل

 .هّمَأل ٌةوخأ امُمُدحأو ؛رخآلل مع ٌءانبأ ُةانباف ؛اهريغ

 ؛ُةَرَقْلاَو مدقت امل طق اَمُهَاَوََْ ْثِرَو ضر اتّهج هيف ٌعّمتْجا ِنَمَو :لصن
 :لوألاف ءابجَح لق نگو :بجحت ال وأ ىرخألا ا اًمُهاَدْحِإ بُجخت نأ

 هَرحَألاَف انب ُدِلَتق أ ٍةهبشب ملم وأ ٌيِموُجَم اط نأب مال ثخأ يه ٍتنبك

 ماك :ثلالاو ءاتنب دف هتنب طي نأب بأل تخ يه مأك :ينالاو يلا ةَطِقاَس
 ما يأ همم أ ىلوألاف دلو دل ةَياَلا تنبلا هذه اي نأب يبل ,تخأ يه ما

 نود ٍةَدوُدُجْلا وأ ٍةَموُمألاِ ةيناثلا يف ثرإلا نوكيو ؛هيبأل يأ أ ةتخأو ِدَلوْلا م 4

 اهبجحيف تحألا اأو ألا الإ اه ال ٌمألا ماو ءبجحت ال ّمألا ّنأل أل ةرحألا
 ْفنصملاو يعفارلا هاعدإ اذك اهنالطبل ًاعطق ةيجوزلاب نوري الو «فلس امك ةعامج

 ثراوتلا ىس نم مهنم نأ :حاّكنلا باتك يف اهو يوغبلا نع ايكح امهنكل ؛انه

 اهيف ٌلخدي انه ةروكذملا فنصملا ةرابع نأ ملعاو «مهّيحكنأ ةحيص يف فالخلا ىلع
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 ةّماع ٌةدعاق انه ةروكذلا نال ؛هرخآ ىلإ (دجُو ول :تلق) هلوق نم لب هداز ام

 .اًمهب لبق :هلوقب رّرَحُمْلا ف سيل ًاهجو َدافأ :معن ءاَهتلِيْمَأ ضعب نم كلذو

 ًاروُكذ اوضحت نإ ؛ةيوسلاب لامل ْمّسُق تاَبصَع رولا تناك نإ :لْصَق

 ناف هني ةيوسلاب ادع نف ةو عيراك ءاثانإ وأ الشم َنينب ثالثك يأ

 رکذ لک رد نافنصلا َعَمَتْجا نإو (هبسحب ثرإلا توافت رهاظلاف ؛كلملا ١ توافت

 سوؤُر ُدَذَعَو ءامهس یت لکو نيمهس رکذ لك انيطعأو رسكلا ن ارذح نيشن

 «ةتس نم ةلأسملا لصأف نيتنبو نينبا فلح . فلعع اذإف يأ ةَلأْسَمْلا ا لص ْمِهْيَلَع موُسَقَمْلا

 حرم ني ةلاسصلاف نيو نيز وأ اًوذ وأ ضْرَف وذ ْمهيف ناک نِإَو ءاذكهو

 تمخأو جوز : يناثلا ٌلاثمو «نينثا نم ةلأسملا ؛ْخأ خأر جوز :لّوألا لاثم رْسَكْلا َكِلَذ

 ٌريظن الو لاملا عيمج اقرغتساو «نينثا نم ًاضيأ أ يهف فصلا تحأللو ُفصنلا جوزلل

 امه نيوبأل نيتخأك ؛سرحملا ًالثامتم امهنكلو نيِلْئامتم ريغ ناضرفلا نوكي دقو اهل

 .ةثالثلا فعض نيشلثلا نأل ؛ةئالث نم امهجرخمو ؛ثلثلا مهل مأل نيتخأو نادا

 ره رسكلاو قلأسلا لصأ وهو نْسكلا هني حِصَي دع لر َوُه َجّرحَملا نأ :ْمَلَعاو

 عير عبرلاو نال ان تار ءنانثا فلمنلا ٌجَرْخَمَف حاولا َنْوُد ام وهو ُمْرُجْل

 نشل ىنعمو ٠ ًاظفل دادعألا ءامسأ نم ةقتشم اهنأل نامل ملا تس سدسلار

 دحاو :سفلاو تس نم ٌدحاو :سدسلاو قعبرأ نم دحاو :عبرلاو وثالث نم ٌدحاو

 طظفل نم قتشي نأ هاضتقمو ءددعلا مسا نم قتشي م هنإف فصنلا يف الإ ؛ةينامث نم

 يفصنلا نم ّقَتْشا امنإو «هريغ يف ليق امك هلوأ مضب يل هل ليقل قتشا ولو نونا

 هل ددع ٌلقأو ءامهنيب ةّيوسلاب اًفِصْنَأَو اًفَصاَنَت دق ٌنيمستقملا نأ : ينعي ؛ُفّصاَنَلا وهو

 عبر هل ودع لقأو «ةنالث ٌحيحص ثلث هل ودع ٌلقأو «نانثالا وه ٌحيحص ٌفصن

 ُلْصأَف اَمُهاَجَرَحَم لخادت نق « حّرْخَمْا افلخُم ناَصْرَف ناك نو ةعبرأ ٌحيحص

 ماف ؛ًانأو ما نيوعأ أ فلع اذإ امك يأ ِشْلتَو سدس ارا ٍةَلأَسَمْلا

 يف ةلخاد ةئالثلاو ةئالث نم وهو ُثلئل ا ملا يف نيوخأللو وتس نم يهو ٌسدسلا

 يف اًمِهِدَحَأ قف برض اقفاوَت ْنِإَو (ةتس وهو ؛نيددعلا رثكأ ةلأسملا ُلصأو «ةتسلا
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 امك يأ نوُرُشِعو ٌةَعَبَرأ لصألاف منو سُدُسُكِةَلَأسَمْلا لطأ لصاَحْلاَو ,رخآلا

 ْسُدَّسلا ةدجللو «ةينامث نم هجرخعو نا ٍةجوّرللف «ةدحو ةَجْوّزو انب فلخ اذإ

 يل هبرضيو «فصنلا ىلإ امهّدحأ دريف فصنلاب قفاوت امهنيبو ةتس نم هجرخمو

 لک يف لک برض انياب نِإَو قلأسملا "لصأ وهف ؛نيرشعو ًةعبرأ غلبي رخآلا ٍددعلا

 حوزو ام فلح اذإ امك يأ َرَشَع الإ لصألاف مرو تلك لصألا لصاَحْلاَو

 «نادیابتم الار ةعبرألاو «ٍةعبرأ نم وهو ؛ٌعبرلا ةَحْوّرللو ٍةثالث نم وهو ثلثا مال
 ؛ناشثإ : ةعبس ٌةَعْبَم ٌلوُصأْلاَف ءةلأسملا ٌلصأ رهف رضع انثإ غلبتف ةعيرأ يف ةثالث برضنف

 هيلع ام اذهو ,نورُشعَو ٌةَعِبَرَأَو ؛رشَع انثاَو يامر ؛ةتسو ٌةَعَبرَأَو ؛ةالو

 لوقي نم نيرحأتملا نمو «باتكلا يف تدرو يلا اهنأل ؛ةعبس لوصألا نأ ٌروهمجلا

 حلا يف تباث نب ديز لوقىلع نيثالثو ةتسو رشع ةينامث ةدايرب ةعست لوصألا

 يِلْلاَو ةضورلا يف هراتخاو هل اريخ ضورفلا دعب يقابلا ثلث ناك ثيح ةوحألاو

 نورشعو ةعبرأو رشع انثاو ةتس يهو يأ ةلالث لوصألا هذه نم يأ ءاهنم لوي

 يف هتحضوأ امك لوعت ال اهنإف يقابلا فالخب اهيلع ديزي ضورف عامتجا ناكمإل
 . لصألا

 يأ أو ْمُهَك ٍةَيِاَمَ ىَلِإَو ءهاهسدسب يأ نِيَتَحَأَ جوزك ٍةَعْبس ىَلإ تمل

 مك ٍةَرْشَع ىو ل میس اهيلع د رب نا يا 5 أو م اتت إو دیش

 ليقو ؛ةمجعملا ءاخلاب خورفلا ٌمُأ هنأ ىمستو هل مهس اهيلع دا دازي نأب مل رخو

 حيرش يضاقلا نمز يف اهعوقول ًاضيأ ةيحيرشلاو اهيف ةلئاعلا اهماهس ةرثكل ميجلاب

 ىلإ تلاع ىتم اهنأ مث «تارم عبرأ لوعت ةا ّنأ صخلتف .كلذب اهيف هئاضقو
 .ةأرما الإ اهيف تيملا نوكي ال ةعبس نم رثكأ

 ىَلِإَو ءاهسدس فصنب يأ ءِنْيمْخَأَو م مو و ٍةَجْوَرَك َرَشَع ةنآلل ىلإ رع ىننإلاَ

 أل رخآو ْمسُهَك يأ رع ةع ىَلإَو ءاهعبر ي 8 أَو ْمُهَك رش ةسنخ
 نود دارفإلاب تارم ثالثىلإ لوعت اهنأ صحخلتف .ةَدَحَو و ءالؤه اذكو :ُتلَق

 .هعفشتف ًاضيأ هعم رتو الو رتو وهو عبر نم اهيف دب ال هنأل ,عافشإلا
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 جورو نوو نييك ءطقف يأ «َنيِرطِعو ةع ىلإ نوُرسِعْلاَو ةعَبرألاَو
 لاقف ربنملاىلع وهو اهنع لس فض يلع نأ يلا ىست ةلاسلا | هذهو اهنمشب يأ
 ةقيقحلا يف مست نيرشعو ةعبس نم ةثالث نأل كلذو "علت اهن راض :ًالاحترا

 الإ نيرشعو ةعبرأ نم ةلأسملا نوكت ال لب ؛لحر تيملاو الإ «لوعلا اذه نركي الو

 ماهم عفر اأ :ةانعمو يِباَسحْلا عفر ْنَع رابع :َلوَعلا نأ ْمَلْعا مث لجر وهو
 نبا هب راشأو ءويضْرَف رَدَقَي لك ْنَع صقل لحد ضر يوذ ماهم ْنَع ِةَلأسَمْلا
 .""ريلق الإ هلوقب ذخأي لو دعب هفالخ رهظأ مث باطخلا نب رمع نمز يف سابع

 .ناتنبو ناوسبأو ةجوز :يهو ؛ريثملا ىلع رهو يلع اهنع لثس ؛ةيربدملا :رجح نيا لاق (۲۷۰)

 كلذ نأ امهدنع سيلو .يقهيبلاو دسيبع ربأ هاور .(اعست اهم راص) :الحّجرم لاقف

 .رينملا هيف ركذف «يلع نع ثراحلا ةيارر نم يواحطلا هركذ دقو ؛ربنملا ىلع ناك
 :رظنيو .7١١ص * ج :بابلا رمخآ : ضئارفلا باتك :ريبحخلا صيخلت :رظني .ىهتنإ

 ١710/1(. 4) رثألا :ضئارفلا يف لّوَعلا باب :ضئارفلا باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا

 ىَلَع َناَنَدَحْلا نب سوا نب فرو انأ ا تلد :لاق ؛درعسم نب ةبتع نب هلل اديبع نع (۲۷۱)
 ىّصخأ يذلا نور :لاقف تارا ضن ارق انركاذتف رب بذ امد ساع ن ا
 فنر فطن بهذ اإ 0 ًافنتو اقصي لام يف صخب ملء علاع لَ

 :َلاَق ؛ضِيئرمْلا َلاَعَأ نم لوا نم سابع نبا اي رر هَل لاق عشا م يضرم ناف
 اضع ر او :َلاَق لَو :لاق و باطلا نب ٌرَمُع)

 ا یری 2 نك ا یک یک تاز :َلاَق
 لاف م صنمجلاب كع بنا نأ 'نِم سخا ايش لاما اذه يف دحأ اَمَو :َلاق
 ضير تلاع ام هللا رح نم رخو ا َمَدَق ْنَم مد رل هللا منو :سابَع نا

 قني ال علا ىلإ لار ثا ءمفصنلا هل جزل ةر كيو ا مَ يتلا كل
 ُتارَحَألاَو ُدْنِ صفت ال نمش ب راسة ان ل اي اّ ةأرَملاَو كني

 ءالؤهف يتب ام هَل ناک تانا هيلع لحد ناف ؛ فصلا اهل هَ داو نالا نه
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 را نم نى امين 0 | مك نم يطع وا را ارعا نن
 ىَلَع يأرل ذهب ريش نأ كمن ام: هل لام ةر تلاع ام صحاب هلا

 0 ا يل :قاّحْسإ ربا لاق ا :َلاَقَف مع
 ر ل

 ميار

 75 هاور معلا لهأ نم ناتا نبا ىَلَع فلا م « رولا ىلع هرم ناک یه ماَمِ



 ٍضَئاَرْفْلا ُباَتِك 1۷4

 كنإف قَرْشَعَو ٍةَرْشَعو ةثالثو ةثالثك رهاظ م يأ كاد ناَدَدَعْلا َلئاَمَت اذإو

 كأف نْيترَم لقألاب ُرثكألا يقو افلح نإو ,رخآلاب يفتكتو امُهَدحأ طقست

 ِرَرَحْمْلا يف يف هركذ امك ٍةرشعو ةسمخ وأ ي يأ قي أعم عَمِلَ نلجاَ

 تال اهنم ةنالثلا طاقسإب ىنفت ةعستاو هنيترم الثا طاقسإب ىن هت ةسلا نإف

 الا اذكو اهم اهنأل نيترم ةسمخحلا طاقسإب ىنفث ٌةرشعلاو ءاهثلث اهنإف تاّرم

 7 :لخادتل ا ىنعمو ءاهعبر اهنإف تارم عبرأ اهنم نينثالا ٍطاقسإب ىنفت ةينامشلا عم

 هلعمتو رثكألاب يفتكت كنأ ٌلخادتملاو هيف ٌلوحخدم ٌرثكألاو ثك ألا يف لاد ٌلقألا

 .ةلأسملا لصأ

 ست د

 كنأل ءيفضنلاب ةو ٍةعَبرأك ِهِئرْجِ ناَقِفارَُمَف ثلا دع الإ اًمِهيِفي مَل انو ال
 ىنفت نيترم ةعبرألا ىلع اهطلس نانثا ةتسلا نم ىقبت ةتسلا ىلع ةعبرألا تطلس اذإ

 ءزجب ناقفاوتم امهف ةعبرألاو ةتسلا ريغ ددع وهو نينثإب ءانفإلا لصح دقف ءامهب
 .فصنلا وهو ددعلا كلذ

 ىلع ةثالفلا تطلس اذإ كنأل ءةعبَرأو ٍةثالك انياب حا الإ اَمهيقُي ْمَل ْنِإَ
 ذشيح رصحناف رحآلا يق نيددعلا دحأ برضت كنأ نيابتملا مكحو «هب ىنفت ةعبرألا

 ُنْياَبَتلاَو ؛ٌيْفاَوَتلاَو ؛لْحاَدَتلاَو ؛ُلئاَمَنلا «ةعبرألا هذه ف نيددع لك ةبسن
 يفي كلذلو ءداحآلا نم لقألا ددعلا يف ام ءازحأب يأ ءَاَقِفاَوَُم نآلخاَدَنُمْلاَو

 يأ ,سككَعألَو .سام>ألاب ناقفاوتم امهف ًةرشعلا يفت ةسمخلا :ٌهلاثم .هب ٌرثكألا

 .ةلحادتم ال ةقفاوتم ةتسلا عم ةعبرألاو ةلخادتمو ةقفاوتمىمست ةتسلا عم ةثالثلاف

3 

 ىلع يأ «مهيلع ع ماهل | تَمَسَقْلاَو ةلأسملا يأ ءاًهَلصَأ تفرع اذِإ :ٌعْرَف

 ْتَرَسَكْلا نإَو «ةوحأ ةثالثو ٍِةَحْوَرَك «برض ىلإ ةجاح الف يأ َكاَذَ نيقحتسلا
 2 ع 2 3

 برص ايات ناف ههسوؤر ددعب هماهس تلبوق يأ ,ةِدّدعب تلبوق .يفدص ىلع 5000 8
e 2 

 ا ا

 يف لؤَعلا باب :دحلا باوبأ عامج :ضئارفلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .(؟؟9/15) رثألا :ضئارفلا



 3 ضِئارَفْلا باتك

 نسم يه ناّوحأو جوز :رّرَحُملا يف امك هلام تلاع نإ اًهِلْوَعِب ِةَلَأسَمْلا يف ُهُدَدَع
 50 17 7 7 00 2 - 1 ا 8
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 انسُحص غلب اَمَه ءاهيف ِِدَدَع َقْفو برص اَقَفاَوَت الِإَو ءحصت اهنم ةعبرا غلبت ةلأسملا

 ؛ناسثا ىقبي ٌدحاو مُألل ؛ةثالث نم يه ماَمْعَأ ةَعبرَأو م :رّرَحُمْلا يف امك هلام ُهْنِ

 لصأ يف ٌمِهِوَدَع َقْقَو برضيف «فصنلاب مُهُددع قفاوت ىقبي نكل «مهيلع حصي ال

 رحآلا يف ام ردقب نيددعلا دحأ ُفيعضت باسحلا لهأ دنع برضلا نأ ملعاو

 نْيَقنص ىَلَع تَرَسْكْلا نِإَو ددعلا ٌءادتبا وه امنإو ٍددعب سيل ٌدحاولاو ءداحآ نم

 َسْوُؤُو دَر يأ دقو ىلإ فنصلا در اَققاَوَت نإَف ءِوِدَدَعِب فلم لك ماهم تلبوُق
 يف ةقفارم سوؤرلاو ماهسلا نيب نكي مل نإو يأ او «قفولا ءزج ىلإ يضنص لك

 «نيفنصلا دحأ يف َىْفَولا دف «هلاحب قيرف لك ٌددع يأ ءكرت «نيفنصلا نم ٍدحاو

 امإ هنأل «لاوحأ ثالث هذهف ءاهاحب رخآلا سوؤر كرايو قفولا ءزح ىلإ هسوؤر دريف
 نود امهدحأ نيب وأ ءال مأ ءزجي ةقفاوم هماهسو قيرف لك ددع نيب نوكي نأ

 نيلئامتم نركي نأ امإ اهيف نيقيرفلا ددع نأل لئاسم ٌعبرأ امهنم لك فو رجالا

 كلذ عومحمو ءرثألا ىلع فصلا هركذيس امك نينيابتموأ نيقفاوتم وأ نیلحادتم وأ

 اَمُهُدَحأ برص ؛لاوحألا هذه ف يأ ءسوؤرلا ُدَدَع َلْئاَمَت نإ مث ةلأسم رشع انثا

 اضيأ ةلأسملا لصأ يف يأ ءاَمُهُرْتْكَأ برص ًالَحاَدَت إو ءاَهلْوَعِب ةَلَأسَمْلا لصأ يف

 يأ ِقَلَأْسَمْلا يف ْلِصاَحْلا مث ءرَخآلا يف اَمِهِدَحَأ قفو برص اًقفاوت انِإَو ءاهوعب

 ْعَّلَب اَمَف ةَلَأسَمْلا يف ُلِصاَحْلا مث ؛رخآلا يف اَمُهُدَحَأ برص ءيا نِإَو ءاهوعب

 نم بأل اأ يشع ادثاو مأل ةوحإ ةو ّمأ :لّوألا لاحلا ةلثمأ نمو هيف تص
 ىلإ مهددع درتف فصنلاب مهددع ناقفاوي نامهس ةوحألل ؛ةعبس ىلإ لوعتو ةتس

 ار ةئالث ىلإ نهددع دريف عبرلاو فصنلاب نهددع قفاوت ةعبرأ تاوخألاو قئالث

 الإَر) هلوق يهو :ةيناثلا ةلثمأ نمو .نادودرملا ناددعلا لئامتف نيقفولا ددع ّلقأل

 دري ٍةوأ عبرأو تاب ةعبرأ :ةشلاثلا ةلثمأ نمو .ٍةوخأ ةثالثو تائب ثالث (كرت



 ٍضْئاَرَْلا بات ل

 .لصألا يف ةحضوم ةلثمألا ةيقبو ناددعلا لخادتيو «نينثا ىلإ مُهُددع

 ماهس يف رظنيف يأ َعَبَْأَو فانصأ ٍةللث ىَلَع ٌراَسِكنالا ؛اذَه ىَلَع ُساَقُيَو
 قفؤولا ءزج ىلإ سوؤرلا انددر ةقفاوملا اندجو ثيحف «مهسوؤر ددعو فنص لك

 رظنلا يف ةقباسلا لاوحألا نم فانصألا ددع يف ٌءيحي مث هلاحب ةانيفن دح مل ثيحرو

 ىلع يأ كلذ ىَلَع ٌراَسِكْلالا ُديِزَي الَو ,نيابتلاو قفاوتلاو لحادتلاو لئامتلا ىلإ

 امك «يفانصأ ةسمح ىلع نوديزي ال ةدحاولا ةضيرفلا يف نيثراولا نأل يفانصأ ةعبرأ

 ةحص نم دب الو «ءاسنلاو لاجرلا نم تري نم عامتحا دنع باتكلا لوأ يق مدقت

 دحاولاو ناوسألار جوزلا ؛ةسمخلا ففانصألا ٌدحأ نأل ؛هيلع فانصألا دحأ بيصن

 نم فنص لک بییصت َةفِرْعَم ةلأسملا حيحصت نم كغارف دعب يأ ءَسْدَرَأ اذإف

 َوُهَق غلب اَمَف ءاهيف ُهَْبَرَص امي ِةَلأَمْلا لأ نم يمن برضا ؛ةلانسمْلا ٍعل
 ثالثو ناتّدح :ِرَّرَخُمْلا يف امك ُهلاثم يفسّلا ٍدَدَع ىلع ُهُمسَقُت من بيمن

 لصأ نم نيتّدجلل نوثالثو ةتس برضلاب غلبتو ؛ةتس نم يهو معو سأل يتاوحأ
 ف ةبورضم ةعبرأ تاوحألل ةنس نوكت ةلأسملا هيف انبرض اميف ٌبورضم هس ةلأسملا

 .كلذ يف ةفرعم اًهفَحَأو قرطلا ٌرهشأ اذهو نيرشعو ةعبرأ غلبت تس

 يديألا ُهْنحَساَنَت لاملا نأل ختا نم اهقاقتشاو .تاحسانملا يف يأ :ٌعْرَ
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 .ةدعب يناثلا توك. لوألا تيملا ةلأسم حيحصت .خّستنار

 ءنيقابلا ريع يناثلا ثرب مل نإ ةا لبق مكذحأ تام قرر نع تام
 قابلا نيب مسو ني مل يلا نك ليج ؛لألا ني مه هم مه ناكر
 نع تنام اذإ اذكو يأ َنيِقاَبْلا نع ْمُهْصَعَب تا تاتو نيب وأ تاوخأو ةوخإك
 .نيقابلا نع ةتتامف نهادحإ جورلا حكن مث ءءابآلا تاش تارخأو أَو جدز

 مُهَريغ أل وأ مُهُريغ ثراولا نل امإ يأ قالا يف ُهُثرِإ ُرصَحنَيْمَل ْنَمَو
 ا 5

 ةلَأْسَم مث لوألا َةَلَأَسَم ْحَحّصَف قاقخيمسمالا ُرْذَق'فْلَتخاَو ٌرْصَحْنا وأ هكر



 لي ضْئارفْلا ب

 يأ .ألإَو كاَذَق هلم ىلع لوألا ِةَلأْسَم نِم يِناَذلا بص مَسَقلا ب يش

 الإ لوألا ةَلْأْسَم يف اسم ْقْفَو برص َةَقْفاَوُم اَمُهنيَب ناك نإف «مسقني مل نإو

 ميف ًابوُرضَم ُهَدَحَأ ىلوألا نم ٌءيش هَل نم مك ني اخص َعْلَب امف ؛اهيف اهل
 ىلوألا َنِم يناثلا بييصت يف ًابوُرْضَم ُةَدحَأ ةيالا َنِم ٌءْيَش ُهَل ْنَمَو ءاهيف برص
 جوز :رَّرَحُمْلا يف هركذ امك لالا قف هبيبمنو هلام نيب ناك نإ ِهِقْفَو يف وأ

 نم ةيناثلاو تعيس نم ىلوأل تني نعو ىرخألا نع اًمُهاَدْسِإ | اتتام يسأل ناتحأو

 لصألا يف لشملا نم كلذ تركذ دقو «نانثا ىلوألا نم ةتيملا تحألا ُييصنو نينثا

 أ تاَوَحَأَو ٍةوخإكر هلوق ىلإ نقاب ُرْبَغ يناثلا ثري ْمَل نِإَف) هلوقو .هنم هعجارف
 امهبو ضرفلاب ثاريملا يف ًاضيأ روصو ةَبَصْعلا ثاريم يف ُةَرّرِص اذك تاتو نين
 هلوقو ؛قيفرتلا هلل ابو ىملاعت هللا ءاش نإ دشرت هيلإ عراسف لصألا يف ُهتحضوأ امك

 «مدقت ام هيلع لولدم لعف فدح اغإ .ةرورض (اًهلكر نم ءافلا فذح مهلك ًالإور

 .ةرورض ريغ نم زئاج هلثمو .اهيف اهلك برض الإو يأ

 اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو ِدَّمَحُم انديس ىلع هللا | ىلصو .قيفوتلا | هلل ابو
 .؟*اياصولا باتك نم يناثلا ءزجلا هيلي مث نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا موي ىلإ

 عزا اذه رن ءاياصرلا باتك هلوأ :ينانلا ءزخا هولتي ؛قيفوتلا هلل ابو :ةيناثلا ةححسنلا يو (©)

 هبتاكل هللا رفغ ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «هنوعو هللا دمحب

 نينموملاو نيملسملا عيمجلو هيف رظانللو هئراقلو هيدلاولو

 مويلا يف كرابملا باتكلا اذه نم غارفلا ناكو :لوقي خسانلا بتك :ةثلاثلا ةحسنلا يقر

 ريقفلا ديعلا هكلام ىلع ةئام ينامثو نينا ةنس روهش نم ىلوألا ىدامج نم سداسلا

 ..لا رمع نب دمحم نب دمحأ نب ...ريبخلا فيطللا هبر رفع يحارلا هريصقتب فرتعملا

 تابثلا هللا هقزرو ةرفغملاو ةبوتلاب هل ىعد نملو «هيدلاولو هل هللا رفغ ابهذم يعفاشلا ؛ادلب

 :لاقو .هدحو هلل دمحلاو نيمآ .نيعمجأ نيملسملاو تامملا دنع

 يِدْضَب َكاَرْقَي ْنَم تم ا اذل  يرذُا تلو يباتك اي كتبت
 هللا لوسر باحصأ نع هللا يضرو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديسىلع هلل اىلصو

 .نيعمجأ



 مرم يارب
 سرور فلا مالو ہل

 اياصولا بانك
 سمو ْنِم ةدوحأَم قّيِدَهَو ايادَهو ةيِرَعَو ايار ِةّيِصَو عم يه :اَياَضَرلا

 .هَْم َدْعَب اب ِهتاَيَح يف هَل ناک ام لَصَو يِصْوُمْلاَف «هتلصر اڏ اذا ! يص أ َءْيشلا

 :ىلاعت هلوق بابلا يف لصألاو .تْرَملا َدْعَب صاح ُضيوُفن عرشلا يف يه

 هَل ملم ئرملا يح اَم ] :ةلتتلا هلوقو "'” لق اهب يصوت صر دک يل
 ۴ (YT) ع ف ا 2 0 ل ف

 عامجإلاو < هيلع قفتم [ ٌهَدنَع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتي تیب هيف يصر َءيش

lg » 

 .اًهِتيِعْوَرْشُم ىلع ٌمئاق

 ل 3

 ُهَلاَخا اده رمو ءاهتّحص ىلع تماق ةّلدألا نأل رح فلكم لك ُهّيِص ةّيحَو ٌحِصت

 ُةَّيصو ٌحصت الف ُنايتخالا ٌةطرشو ةّلدألا ىضتقم تحت َيَرَدْناف «صاخشألا لمكأ

 ةقاتعا ٌحصب امك ًايبرح وأ ناك ايَمِذ يأ ءارِقاك ناک ْنِإَو يِناَحْرُجلا هلاق ءرکملا
 2 87 0 00 27 ا u. 0 f 0 ه7 ا 5

 ىلع ِهفَسِب ِهْيلَع ٍروُجْحَم اذكو ءيمذل ولو تغل ٍةيصعم. ىصوأ ول معن «هتاكيلمتو

 اذهو ,لبقُي ةبوقعلاب ُةرارقإو عي ُهقالط نأ ىَرت الأ :ةحيحص ُهترابع أل يبَضْدَمْلا

 «بلطملا يف هلات امك نييقارعلا قيرط يف ةروهشملا يهو :يناثلاو ؛نيقيرطلا حصأ

 هنإف ءسلفلا نع همّسسلاب ٌررتحاو «زيمملا يبصلا يص ةّيصو يف نيلوقلا ىلع ِهِبّيصو جيرخت
e ¢ص ل اس  

 و «ْتلَطَب ُءاَمَرْعلا اهْدَر نإ :لوقي يدرواملاو ءيضاقلا هلاق اعطق ُةتيصو ٌحصت

 ) )۲۷۲ءاسنلا / ٠١.

 ملسمو (TYTA). ثيدحلا :اياصولا باب :اياصولا باعك :حيحصلا 5 يراحبلا هاور (۲۷۳)
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 ۹ اياصَوْلا باتيك

 ىلع ناك ِهَمَّسلا ٌرْجَح انلق نإو «ضرملا رجح ُهُرْجَح انلق نإ تّزاج اَمْوَضمأ

 «ةقلطم حصتو «لاملا نيع يف ُهنَّيصو حصت ال :يِناَجْرْجْلا لاقو هْيِقسلا يف فالحل ا

 مل يذلا ِهيفَسلا نع هيلع روُجحملاب ٌرزتحاو .ٌرهاظ وهو هيف ءامرغلا ىلع ٌررض ال هنأل

 ىذا سفنب ةوعب حح لإ الق ق اذإ الإ هفرصت رئاسك هنم حصن هنأو «هيلع ْرَجَحُي

 آل بلطلا يف ٌةَركذ هيلع روجحماك ڻوکیف مکح ىلع يفقوت ريغ نم ًاديشر غلب اذإ
 وعملا ُمَسْرَبُحْلا نوجا ىنعم يفو ءامه ًةرابع ال ذإ هْيَلَع ىّمْعُمَو نونجم

 اهنأل ِريَمُم يص نم حص :لؤق يِفَو «هل ةرابع ال ذإ هِتاتعإو ِهتَبِهَك أ ؛يبصَو
 فالخب تابرقلا رئاسك تّحصف «توملا دعب باوثلا ٌديفتو :لاحلا يف ُهَكْلِم ٌليزت ال
 ُهَتَّيصو تناك اذإ هلع نأ ليلعتلا اذه نم دحؤيو «يرق لوق اذهو «قاتعإلاو ةبحلا

 ريغ ٌيبصلا امأ يليحلا ٌهاكح هجو هيفو اعطق حصت الف ةّرجْنُمْلا امأ رجم ريغ م م 7

 تخص تام مث قع نإ :َلْيِقَو يلا مدعل ءقِيقَر لَو ءاعطق هنم حصت الف رّيمملا

 الها نكي مل هنأل ءاضيأ ٌعنملا حصألاو ِهييِصَو دْيِفنَت ْنَكْنَأ دقو ةرابعلا ٌحبحص ُهنأل

 .نيتلاك ْبتاكملاو ٍدلولا ماو "عملا عر

 يأ ةَسِيِيك ةَراَمِعَك ةَيِصْعَم نوكت ال نأ ٌطْرتلاَف ة ٍةَماَع ٍةهجِل ىصْوُأ اَذِإَ

 ُكرادت ةيصولا عرش نم دوصقملا نال ءال وأ ءارقفلل ةّيصولاك ةبرق ثوكت نأ ا
 ال عب و سسس نوت أ زوم و املا لاح تن

 ام ةسينكلا يف ُفنصملا ٌةّركذ ام لو يم وأ لَم كلذب ىصوأ ٌءاوسو «كلذك
 َنيملسملا نِم اهيف ٍةَراَّمْلا لوزنل اهئانبب ىصوأ ول امأ طقف ِدّيمَتلِل اهؤانب ناك اذإ

 «صوصنملا حيحصلا ىلع ٍةَّمدلا لهأب لوزنلا صح نإ اذكو مص ملا لهأو

 يأ .صخشل وأ ءناهجرف ٍدبعتلاو ٍةراملا لوزتل :لاق ولو «ٌيدرراملا ُهاكح ُهلباتمو

 دوحجوم يأ < ءلْمَحِل حصتف كبل اهنأل كيلا هل َرْوُصَعُي نأ طْرشلاَف يعم

 .(ٌرْيَدُم) وهف ؛توملا دعب كولمملا قع ُرْيبْدَتلا )۲۷٤(



 اَياََوْلا باك

 نأل ؛هنم اباب عسوأ ةّيصولاو ؛ثرإلاب هل مكان ؛ًاَقْيَقَر وأ ارح ناك ءاوس

 امأ .ىلوأ ةَّيصولاف ثاريملا هل تبث اذإف ناّلرب الو امه ةّيصولا روحت ٌرفاكلاو بّقاكلا

 ؛ٌكيلمت اهنأل ٌمصألاىلع حصي الف ؛ٌثوكيو ؛ْتُدْحَيَس يذلا هنألف لمح ىصوأ اذإ

 امك هل ءيش الف ءاتيُم لصفنا نإف ٌةرقتسم ةايح أ اح َلَصقنا ٠ نإ دف

 ءاَهَدْنِع ُهُدوُجُو َمِلْعَو «كلذكف وعلا انبجوأو ةيانجب لصفنا إو ؛ثاريملا يف مدع

 كأف ءرهشأ ةنيسل لّصفنا نإف ,رّهشأ ٍةنبم نود لّصَفْلا ناب «ةيصولا دنع يأ

 ٌلصألاو «ةّيصولا دعب ثودحلا لامتحال َقِحَتْسَي ْمَل ايس وأ جوز شارف ةَأْرَمْلاَو

 كمآ وأ اًَماَشْغَي هنأ َّنَظ اذإ ام ةلأسملا ٌمامإلا ديو قاقحتسالا مدعو ٍِلْمَحْلا مدع

 اًهِيطَوب رقاد | ناک ولو هاهم هصامتحا ني يام لو لب يف اهعم ناك ناب

 كِلَذَكَف نيس عبرا نِم ٌرثكأل َلَصَفْناَو اشار نكت ْمَل نإ ءًاضيأ ُهل ًاشارف تراص

 هذوحو َرهاظلا نأل رّهْظَألا يف ّقَحَتسما هِنوُدِل وأ ىلموي ادوجوم نكي مل ناب ملعلل

 عملا :يناثلاو «ةشحافلا باتا نيملسملاب ٌظلاو دان ةّهْبشلا ًءطو نإف (كئموي

 وأ هلوقو .اكمإلا هيف يفكي هنإف ؛بّسنلا ٌفلاخيو ؛ةّيصولا دعب ِهبوُدَح لامتحال

 ام فالخب ؛عبرألا مكُح هنم ُدافتسيف «رثكأ ىلع دوعيل أركذم ريِمّصلاب يأ َعِنْوُدِ
 يت نشا اى ا م لش 5 3 2 تإ 5

 بيطلا يبأ ٍداريإ ىضتقمف ديس الو طق جوز اهل فرعي مل ولو ءاَهِنوُدِل وأ :لاق ول

 .يناثلاب عطقلا

 ee و هلك موس عا ا ھا هيب
 ٌداطصا ول امك ديم | ةّيصّولاف ةقر رمت اف ريغ دبع يا «دبعل ىصوأ لنإو

 يِصْوُمْلا توم لبق قيغ نإ ىنذإىلإ ٌرتفي الو ؛ُديَسلاال دبعلا اهلبقيو ؛بطتحا وأ

 مب ةّيِصَوْلا ذأ ىَلَع يب ؛لق مث هِتْوَم َدْعَب قتغ نَو رح كلا تقو ةنأل لف

 امأ ءيليعللف لوبقلاب انلق نإو نسل كللماف فوقوم وأ توما انلق نإف يأ كلمت

 اهنأب حرص ول امأ «ةّيصولا قلطأ اذ ذإ هلك اذهو ءِ قاقحتسالاف قع مث لبق اذإ

 دبع ىلع َفقو ول امك نوكي نأ :بْلطَمْلا بحاص لاق امك ةبشيف هيسفن ٍدبعلل

 .ال ْمَأ كلي له َدبعلا نأ ىلع مهضعب ةَحَّرح دقو «وريغ



 ل اًياصَوْلا باك

 بكيل ظل قلطم أل ةَلِطاَبَف َقّلطَأ أ اهكْيلْمَت دّصَقَو ِةَباَدِل ىصْرَأ ن نو

 ةميطاخع مِظَنت دبعلا أب ؛دبعلل ةقلطملا ةّيصولا ييو ُهَنيب اوفو كلم ال ٌةّبادلاو

 نكل .ةبادلا فالخب كلا تبديف يبصومل توم لبق قتع ارو لوبقلا هنم یتاتیو

 يف يعفارلا لاق ءاّهكلام ىلع ًاففو هنوك يف ءناهجو اهيلع قّلطملا فقولا يف ٌمّدقت دق

 كيلمت ةّيصولا ناب ُقّرِفُي دقو ,فالخلا كلذ ىلع ةّيصولا نوكت نأ ُه هبشيف :هیحرش

 بحاص لاقو «حصأ قرفلاو :ةضوّرلا يف لاق كلم نم ىلإ فاضت نأ يغبنيف ضحم

 ال ةبادلاو ءةَعفنملا كلي هيلع فوقوملا ذأ فالح ال هنأ ثيح نم ٌرظن هيف :بلطملا

 َلاَق ْنِإَو يعل ةعبات ةعفنملا نإ :لوقيو ؛كلذ يف هَعزانت ن ْنأ كلو ءًالصأ اعيش كلمت

 هدهب ةصقلاف ءاهكلام ىلع اهل نأل هتيم لوفاق ءاَِفلَع يف فرن

 هلوقو «فقولا ل د ي وس اا رم تشو :يعفارلا لاق وه ةّيصولا

 رلعملا حتفلابو ٌردصم ناكسإلاب وه 5
 هعرو ىلإ َعحُر ني نأ لبق يصوملا تام اذ ذإ اميف ؛ٍةّدعلا نع نايبلا يف : عرف

 امكف َدارأ ام يردن ال وأ ءْتَلَطَبَو ارفلُح كيلمتلا وأ حص َفّلعلا َدارأ :اولاق نإف

 فرص :لاق ول :يِناَحْرْجْلِل يفاشلا يفو .لطبتف هل ةي الو هاَهَل ُتْيَصْرَأ :لاق ول

 يِصولا اهيلع قفنيو اهلبق نإ اهكلامل ناكو َّمّص نالف ةميهب ٍْشَلَع ىلإ يلام ثلث

 اک كيلمت دارأ :ةميهبلا بحاص لاقو :ةميهبلا كيل دارأ :ثراولا لاقف افلا نإو

 ةلاح ُهَدارم نأ ٌرهاظلاو ءٌهَعم هظفل رهاظ ّنألو ٌمراغ ُهنأل ؛ثراولا لوق لوقلاف

 .قالطإلا

 يف َقلطأ نإ | كو :ةّهحلا نبي ذق هنأ ؛هِحِلاَصَمَو يأ لجسم ِةَراَمِعِل حصو
 ٌمَهَألا ىلإ ملا ةفرصيو «فرُغلاب ًالمع هِحِلاَصَمَو هتراَمِع ىَلَع لمحت حملا
 مفقرلا يف ىكحو لولا ىلع ًاعيرفت انه يعفارلا هب ٌمّرج اذك ءوداهتحاب حّلصألاو
 لرحد :امهذحأ ؛ناهجو لّصحي كلذ نمو ةرامعلا ىلع فقولاك يوغبلا نع

 ٌردان ةّيادلل ةّيصولا ناب مامإلا ُهَّدرو «قّبادلل ةّيصولاك لطي :يناثلاو ءفرغلل حاصلا

 يف ناييبلا | بحاص ةاكح فالحلا اذهو ءٍظفللا ٌرابتعا َنّيعتف فرعلا | يف ٌركلتسم



AYاياَّضَوْلا باتك__  

 يف ب حرص امك ٍدجسلاك كلذ يف ةبعكلاو صولا يفو هيف ٌهاكح لارغلاو ضقولا

 نيكاسم ىلإ :ليقو ءاهترامع ىلإ ُفرصتو :لاق يلع يبأ خبشلا نع ًالقن نايبلا

 يِصوُأ ام اذكو «حلاصملا ةلمح نم ُهنإف ٍةَرامعلاب ةرَسِجلا قاحلإ يغبنيو كَم مرح

 فرح يف ةنع ةحراخلا ءايشألا نود هب صتخت ام ىلع لمحُي ّيِوّبْنلا حْيرصلل هب

 .مّرَحلل ةّيصولا يف ٌلخدت دق اهنإف
 بن فوتو ت اهنا مهيضعب ْنْعف كجسملا كلمت تذرأ :لاق رل عر

 ره ٍهرايتخا ىلإ راشأ يذلا اذهو :ةضورلا يف لاق اكلم دجسملل أل ؛؛ يعفارلا

 ةا زا رج مهني ام وغفل يف يعفارلا مالك نم :ةعفرلا نبا لاقو خحزألا َُقنألا

 ارا ساب ل قلت ف يضاقل حرص هبو ¡ :ْتْلَق بجسملل

 هلوق يف ةّداتقو ًءاطعو ةّيِفَنَحْل لا نب محم ْنَع هيلع قدما رو امك يمر

 يدوي مل تشل امو مر فوت یر ىل لإ اولعفت نأ ا :ىلاعت

 .""ىنارصنلاو

ةّيصولاو ٌعيبلا زوج امك ؛حّصألا يف ٌذتْرُمَو ّيِبَرَح | اذكَو
 رهاذهو ؛اًمُهنم 

 )۷١( مقرلا :نايبلا عماج يف هدنسب يربطلا ر جرخأ .5/ بارحألا )51١5-5(:

 .كرتشلا لطأ نم ِهِبباَرَقِل يصب "5 :ةّيفنحلا نبا نع @
 .(؟ ١.5١هز مقرلا یاطع نع ©

 .(515737) مقرلا «ةداتت نع @

 ہا ىلإ اوُلَعفَ ر :لاَقُي نأ باّوّصلاب ين كلذ يف لا رال ىلوأر) :لاقو ©

 افوُرَْم ءِراَصْنألاَو برجام نم مكتوم ىعآ #4 للا لوس ناك نا
 لأ نم برقر :لاقو .كلذ ُهّبْسأ انو بلع ٍلقَمْلاَو ةرصنلاو بهل ةّيِصْوْلا نم
 نام ةو عف للا أل كلو ىو سلف يس اذ ناک ذرو رش
 2 لوق او منم وذي نأ نموا ل ا ىّهن دقو كرطملاو نمونا

 اختنا نع ْمُهاَهَنَي نا رباح ٌريَغو [ ١ / ةنحتمملا الو مودع يودع اودع

 يدا ءزجلا ؛نايبلا عماج .ىهتتإ .(ءاَنلْوَأ ْمُهنأِب هوان لح ۾ مهفصي مت ؛ الرا

 0 ١. ١5ص :نورشعلاو



 Ar اًياَصَوْلا باتك

 ٌريتعاف ةيراج ةفدص ففولا ذأ قرفلا كل «يففولاك غلا : يناثلاو ءاضيأ ٌصوصنملا

 الف امهلتفب اتري درملو يبرحلاو .فوقوملا يف َريثعا امك «ماَرَدلا هيلع بفوقوملا يف

 يص اهنإف ٍةَبِبو نّصحما يناّرلاب ٌضوقنم لتقلاب ليلا مَعَ ءامهيلإ بّرقتلل ىنعم

 ميك رشف ب ذل يبرأ ناف اللا رغب هل يصوأ نإ ايلا يف فالحل لع

 .ًاعطق ةحيحصف ٌدراف ٍمِلسْمِل وأ ءاعطق ةلطاب يهف دري ْنَمِل يِصْوَأ ولو نم

 لار اکر ويم ةيصَو دعب نيف :ىلاعت هلوق مومعل ِرَهْظَألا يف لاو

 نأل ءاعطق هل ٌحيعت اهنإف ٌقيقرلا امأ رحل ف الخلا ليو يثرإلاك نما :يناثلاو

 .ةَياَفِكلا يف اهيلع هَ ًاعطق ةلطابف لتي نمل يِصْوُأ ولو ديلا وهو ريغ ّقحتسملا
 0 ر رم

 ٍدئازلاب ّيبنحألل ٍةِّيصولا يف امك رولا يِقاَب راجا أ نإ ٍرهظألا يف ثرارلو

 [ ترار ةو ]ل عَ ُهنأل ءاَموُراجأ ذإو ةلطاب اهنأ :يناشلاو ثلثلا ىلع
 تلل ترّواج اذإ ةّصولا يف فالخلا :ليقو ؛" فيعض هرحآ يف ءانثتسالاو

 .ديعب وهو ّيبحألا يف امك ًاعطق ْتَّحص ًالإو

 :لوق ڼو ءيتأيس امك ءرهظألا ىلع ىلع ْمهيلع ٌذيفنت ْمُهتْراَجإف اوُراحأ اذإ ف

 ؛ضيقو لوي ديدجتو ؛ةّبه ىلإ جات الو ةَراحإلا طفل ىق لّرألاب انلق نإف يطع
 لوف يفكي الف يناشلاب انلق نإو .ضقلا لبق ناك نإو خوحرلا يحلل سيلو

 زيجمللو ؛ضبقلا نم دب الو ءسلجملا يف رح لوب نم بال لب الو ٍةيصولا

 هب ىصوملا ناك نإ قاتعإلا فل وأ كيلمعلا غفل طرشي لهو «ضبقلا لبق حوّل
 ًادساف فرصت فرصت ول امك ةزاجإلا ظفل يفكي الو ُمَعَن :امُهُحصأ ناهجو ؟ادبع

 ) )۲۷١ءاسنلا / 1١.

 ىح يِذ لَك ىَطْعُأ دك هللا نإ ] :لوفي يي هللا لوسر تعمس :لاق ةمامأ يبأ نع (۲۷۷)

 ف يذمزلاو .(5575) ثيدحلا :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ ثراوإ يصر الو :ُهَفَح
 يف هللا همحر نقلملا نبا لاق .حيحص نسح ثيدح :لاقو )۲٠۲١(« ثيدحلا :عماجلا

 ىلع كاذ ذإ حيحص وهو نييماشلا نع سابع نب ليعامتإ ةياور نم رهو :تلق :ةفحتلا
 .(1758) مقرلا :ةفحتلا :رظني .امهريغو يراخبلاو دمحأ يأر



 اًياَضَوْلا بات ١

 ال هنأل ءيِصْوُمْلا ٍةاَيَح يف ْمِهِتَراجَِو مهذب ةر لَو راج مث وبه وأ عيب نم

 اوزاجأ ولو توم لبق اوتو وأ ْضيرملا اربي نأ زاوحل توما لبق مهقاقحتسا ٌقَمحتي

 .اهُموُزل حيحصلاف ةمسقلا لو توملا دعب

 َلِهَج نإف كرتا ردو تلا ىلع ديازلا رق ثراولا فرعي نأ يغني:
 .حصت مل امهدحأ

 رارقإلا يف الحلا هيف يتأي الو يأ توما مَْيب اثرا هوك يف ُةَرْبعْلاَ

 اه تاب الو توملاب ٍةَّيصرلا ٌرارقتسا أل توملا مأ رارقإلا مويب رابتعالا ّنِإ يثراولل

 وعل هدصِح رذقب راو لَكِ ٌةّيِصَوْلاَو بيرغ وهو هيلع ُهَحرحف يليحلا امأو ءُهلبق

 ىلإ ُرِقتْفَتو ةَحِنِحَص هج ٌرْدَق يه ِنْيِبَو ءٍصْرُي مل نإو اه نوّقحتسم مهنأل
 غاي نأىصوأ ول اذهر ءاهعِفانمو نايعألا يب ضرغلا بنالتحال ؛حَصألا يف ٍةّراجإلا
 مُيقوقح ّنأل ءاهيلإ ٌرقتفي ال :يناثلاو ءحيحصلا ىلع ةّصولا تخص ديزل هلام ُنيع

 .حص اهلاثمأ نامثأب ةكرتلا ضيرملا عاب ول هنأ ٍليلدب اًهنبع يف ال ٍةَكَرتلا ةميق يف

 ُهُدوُجْو ملعب تقول اح ةلاصِفلا طرشي يقاتعإك ءِلْمَحْلاِب حصو :ٌلئعَ
 نم دفتيو لطبق مل ةيانجم انومضم ايم لصفنا ولف «هل ِةّيصولا يف قبس امك ءاَهدْنِ
 تانج ايم لصفتاو ٍلْمَحِل ىصوأ اذإ ام بفالخي .ًانومضم لصفنا هنأل ؛نامضلا

 ةلباقم ٌلاومأ اهنأل هعِفاََمْلابَو ملا كانه َربتعملا نأل ؛فلس امك طبت اهنإف

 ةّيصرلا نأل حَصألا يف نادي لح وأ ٍةرَمكب اذكو نایعالاک ضارعألاب

 ,لوهجملاب حيصت امك مودعملاب حصتف ساسلاب ًاقفر رّرغلا نم هوجو اهيف ليا

 ةرمثلاب حصي :ثلاثلاو ءدجوُي لو هيف ًافّرصتم يعدتسي فّرصتلا نأل هل :يناثلاو

 ٍدَحَأِبَو بلولا فالخب اهلصأ يف رْأ ثادحإ ريغ نس ثدح اهنأل ؛لْمَحْلا نود

 ِنْيَلْجَرلا دحأل ىّصوأ ولو اهلا اهيف حدي الف ةلاهجلا لنحت ٌةَّيصولا نأل هُيَدْبَع

 يف لمتحي ال ام هب ىّصوملا يف ٌلمتحي دقو ؛تاكيلمتلا رئاسك ٌممصألا يف ّمصي مل
 ٍةَمَرَتْحُم رْمَحَو ؛ِلْئِزَو ملغم بلكك اهب غاقتنالا لي ةساَجنبَو لل ىصوملا 5



 ؟ مع اًياَصَوْلا باتك

 الو ؛ثرإلاىلع ٌةوُساق اذك ءثرإلاب دي ىلإ راي نم اهلاقتناو اهيف صاصتخالا توبثل

 رمخلاك ةؤانتقا الو هب عافتنالا لحي ال ام امأ «يراَبيحا ُكلملا انهو ّيِرْهَف ةنأل نسي

 نم بكب ىّصْوُأ ولو وب ةّيصولا حصت الف ءروقعلا بلكلاو ريزنخلاو ةّمتحملا ريغ

 يأ ءتفَل ْبْلَك ُهَل نك ْمَل ناق یب عافتنالا ل تاك نإ يأ اَهَدَح أ يِطغأ بالك

 .ةؤارش ٌرّذعتي بلكلا نأل ؛ٌدبع ىريشُي ثيح يلام ني دبع :لاق اذإ ام فالخب

 .نيهجو ىلع وکی نأ ٌرهظيف بلک ددم ول :ٌْر
 يف قر

 ترك نإَو اَهذوفت ٌحّصألاف اًهضْعَبب وأ اهب ىّصَوَو بالك لَم هَل ناک ولو

 لاملاو ءوبىصوملا فْعيض ةثرولل ىقبي نأ ٌريتعملا نأل ءاقناد ناك ولو أ ءَُلاَمْلا َلَقَو
 سنج نم تسيل بالكلا نأ :ينانلاو هل ةميق ال ذإ بلكلا ضعيض نم ريح لق نإو

 ُبالكلا ُمّوَقَت :ثلاثلاو ءوبالكلا ثلث يف ةيصرلا نتو هل لام ال هناك رديف لامل

 ثلث يف ةّيصولا ٌدفنتو «لاملا نم ةكلمي ام ىلإ م مّضِيو هيف بفالتخالا ىلع اهعفانمو

 .عيمجملا

 ؛فنصملا ُهَحَّنَص ام ىلعف ؛رخآل بالكلابو لحرل هلام ثلثب ىصوأ ول :ٌّعْرَ
 ىقبي يذلا لاملا يث أل بالكلا ميسج ةّيصولا دفنت :بّْطلا وُبأ يضاقلا لاق

 نم ٌةّنرولا هذخأي ام نأ «غابصلا نبا هدعيتساو بالكلا فعيض نم ٌريخ ةنرولل

 بسحي نأ اذوجي الف ثلا رهو ٌةيصولا هيف تذفن ام ببسب منح وه نا

 .حصأ اذهو :ةضورلا يف لاق «بالكلا ةَّيصو ف ىرخأ ةر مهيلع

 برَح لبَطَك هب ٌغاتنالا لج ٌلِبَطَو يهل ُلْبَط لَو ؛لْبَطِب ىصؤأ ولر

 باوثلا ةّرايح ٌدصقي يصوملا نأل ؛حيحصتلا لإ اليم يناثلا ىلع َتَلِمُح «جّيجَحَو
 ةيوكلاك يأ تل وللا لبطب ىصْوُأ ْوَلَو هب ةّيصرلا ٌحيمت ام ُدصقي هنأ ٌرهاظلاف

 رَت الو يأ تُل ؛ناَعِساو اًهاَفَرَطو ؛ٌقّيَض اهْطَسَو ؛توقنحُملا اهب برضي يتلا
 نأ نيب قرف الو لطلاب ىّصوأ اغإ ُهنأل «لبطلا مسا لاوز دعب ةعقوتملا عئانملا ىلإ

 بحل هرْيَللا ُلْبَط يأ حلم نإ الإ ؛هريغ نِم وأ ٍدْوْعلاك سفن رهوج نم نوكي



 اياَصْوْلا اتك

 و ءاهيلع يه يلا وفا ىلع سام ىرسأ زعفس ةعفنم وأ يأ « .جيجح و

 .ةحيحص ٌةّيصولاف ؛لبطلا مس ةعم هعم یف ي يذلا رييغتلا

 رر اش س نرش مام ےک ی رکاب صال يش للم
 5 سا رق رق ر وای

 لاقو ارفف ْمأ ًءاينغأ اوناك ءاوسو . "هيلع ىفتم [ٌريبك ثلشلاو ثلثلا ] :ٍراعَسِل
 باو يفاكلا بحاصو وتل | لاقو همم ثلثا ىلع ةدايزلا :يرضاقلاو ّيِجِينَدنَبلا
 ال هنأ ىلع اوقفت | :عاّمجإلا بټارم يف مزح نبا لاقو .ةَهورْكَم اهنإ :تورصع يبأ
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 او ١ ص اوملتخاو هديطرم ينالو يشي ينال تلا نيب رثكأب يص وي نأ اثراو كلر ْنَمِل زوج

 ْتراَوْلا د َُرَو دار نإف كني ّلقأ روحت اما أ ثلا ادن لر نمل صولا رحت له
 ٍقاَّشلا يف ُيَناَحْرُجْلا لاق .لوتملا ا اهب مب لح 0 يزل فاح

 َراَجَأ ن انإو يلام نسب ءيشب يثرارل ضميرلا يِصروي نأ زوج الو :رْخَحلا باب ف
 ةنأل قّزاحإلا ىلع ٌفوقوم ُةفرصتو «يبصرملا رمت ٌءاضمإو يأ ُذيِفنَت هتزاًجا
 ةشلا عيب ةَّيشأف لاحلا ين ل يف تشب اھا حلالا ی نحو ٍكْلِمْلا ُفِداَصُم فرصت

 لاو هع يهتم نال وَ د ايرلاب ةيِصَوْلاَو ةد ةيِطَع :لْوُق يِفَو «عوفشملا
 .داّسفلا ييضتقي

 حلا نأل ؛حيحصلا ىلع ةلطاب هيلع ةدايزلاف صاح ثراو هل نكي مل ول عرف
 ٌديجم الف نييلسملل

 ممت ُنياَسُمْلاو هيلع روُجْحَسلا نود عّربلا لهأ نب ةزاحإلا حصت اهنإ عرف

 هللا لوسر اي :تْلْق دقي ينا يدا حضرت : :َلاَق فض هيأ نع دعس نب رماع نع (۲۷۸)
 :تْلَت عاسات كلب منيو كفي هلا لع َ] :لاق ؟ يقع ىلع يرن ل أ ذا ځا

 :تلق [ ريك فلنا ] :لاَق ؟ يفصنلاب يب يصرأ :تلْقَق هي يل اتنا «يصذأ الأ دب 1
 زا شاب سَ یوا : َلاَق .[ ريك ]وأ حيك ثلقلاَو ثلثا ] : ا دما
 ثيدحلا :ثلثلاب ةيصولا باب :اياصولا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور .مُهَل كلذ

 ثيدحلا :ثلثلاب ةيصرلا باب :ةيصولا باتك :حيحصلا يي ملسمر .(594)
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 اًياصولا باك

 .فارشالا رعاوأ 3 ب کا eR :ليقو ةهيئرول ىقابلاو
 م

 :ليقو .مزلت نعنيحو توملا دعب كيلمت ةّيصولا ١ نأ تملا موي ٌلاَمْلا رَبي 47

 ةدئاف ٌمهظتو ءرذنلا موي ىلإ اَن هلام ثلثي قّدصتلا ٌرَذَن ول امك ةّيِصَوْلا موي

 ربعي الام بّستكا مث ُهدنع دوحولا َكْلَهوأ ةّيصولا دعب هلام دار ول اميف فالخلا

 ٌعربَتو هيض رم وأ هيَحِص م يف هب یص وأ ءاوس يأ ِتْوَمْلاب قلع قع ًاضنأ ثلا َنِم

 5 ةريره يبأ ثيدح قالطإل ؛ءاَرْيِإَو ؛قتِعَو ةَبِهَو ؛يفقاوك :و هبضَرَم يف رجب
 امْعَأ يِف كَل ةَداَيز مکلاوم أ نلقي مكاو دنع مك لع قّدَصَت هللا اذ!

 مس ی واس ىو فال «يوق ريع ره :ةفرعملا يف ّيقهيبلا لاق

 ضسيرملا تاضّرصت :الاقف مزح ناو واد روهمجلا فلاحخو < ٩ی وفرم كلذك
 .* لسم يف [ ةتسلا دلع الإ :ثيدحل علا الإ لاملا سأر ني ةحيحص اهلك

 قتعلا ىلع سايقلابو ؛ ا يف ةشئاع عم ركب يبأ مق ةّصق روهمجلا جحر

 )۲۷٠۹(. ثيدحلا :ثلثلاب ةيصولا باب :اياصولا باتك :نتسلا يف هجام نبا هاور (۲۷۹)

 ىلع داز اميف ةيصولا باب :اياصولا باتك :راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هجرحأو

 انساب يور دق هنأ الإ .يِرَق ريغ ورع نب َةَحَلَطو :لاقو (۳۹۱۹) ثيدحلا :ثلثلا

 دحلا :اياصولا بانك :ىربكلا نتسلا يو .ًاعوقرم كللذك لبج نب ذاعم نع يِباَش

(TATA) 

 مل هزم دنع هل نيكول ةئيب قط راصنألا ني الر ن ؛نيصُح نب ارم نع (18)
 ىغا مهب عرقا مَن ءانالثأ مه مارح و هللا وسر مهب اعدم مشری لام هل ا نکي
 باب :ناميألا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(اديِدش الرق هل لاَقَو ؛ةَعبْرَأ قرأ نينا
 باتك :نئسلا يف دواد وبأو .(358١/هالو ه5) ثيدحلا :دبع يف هل اكرش قتعأ نم

 باتك :عماجلا يف يذمزتلاو .(5558) ثيدحلا :اديبع قتعأ نميف باب :قتعلا

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١7514(. ثيدحلا :ماكحألا

 يحن قيَدصلا ركب اأ نإ :تّلاَف اًهنأ) ؛ييبنلا جور ةَِئاَع ْنَع ؛رييزلا نب ةورع نع (141)
 ما ل اَي لل ار :لاَق ُِداَمَوْلا هنر الم .ةباغلاب ولام ن ًاقثسَو َنْيِرِع ٌداَح
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 اًياَصرْلا باك ١ مم

 يأ قتيلا ضْخَمَت ناف ثلا رجعو تّوَمْلاب ٌةَقلَعَتُم ْتاَعْرَبت َعَمَجا ادو

 قلا دوصقم أل «عرفأ يوم دعب ْمُكَففَتعأ وأ ٌرارحأ أف ثم اذإ :لاق ناب

 ام ُهنم قع هتعرف تجرح ْنَمف ِصْيِقستلا عم لصحي ال اذهو قلا نم ٌصيلختلا

 ُهرْيَع وأ ءءاّصيإلا يف ضعب ىلع تاعرتلا ضب ثق لإ ر الو يسلب يه
 ورمعلو ةا ديزل ىّصوأ ولف «هياوتسال ةميقلا رابتعاب عيمحلا ىلع يأ للا طق

 نبي ږاحاو ٌلكلو نيسم ڏر يطعأ ةناي ولام ثنو ؛نيسمخب ركبلو َنيسمخب

 الاس اوقع :لاق اذإ امأ سول قالطإ دنع هلك اذه ءئيرشعو مخ يرحل

 رك دم

 ءاعطق ُهَمَدق ام مدي ةئام وِرْمَع ىلإ من ةئام دير ىلإ اوُعْفدا وأ مناع مت يِتْوَم دعب

 نأ ؛ةَمِيقْلاِب طَسق ئام ديزلو ملاس يقنع ىّصوأ ناك ول امك يأ ةْرْيَغَو وُ وأ

 حو ىلاعت هللا ىح *ىلعتل قلا مد :لْوق يِفَو ءّدحاو قاقحتسالا تقر

 قتعبو ؛ءيشب ءارقفلل ىّصوأ اذإ امأ «قتعلا عم كيلمتلا اًياّضو يف اذه ءب ّيمدآلا

 ٍدرطب :ىِلَع وبأ خيشلا عطقو .ةبرقلا يف اًمهكارتش ال ٌءاوس امه :يوغبلا َلاقف «ابع

 ٌناكف اوس اذإو «ٌمصأ اذهو :ةضورلا يف لاق «قيارسلاو ةوَقْلا دوحول نيلوقلا

 .مُهصخي اميف مهنيب عرفا ةعامج ديبعلا

 مب ىتَح ٌلوالاف لوألا ملف ؛فقّوو قّدصتو ّقتع ةعأ ول امك يأ فرم وَ
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 كإف ثلثلا نم جرخي الام فالخب ةرولا ىَضر ىلإ ٌرقتفي ال ةنإف ؛هتوفل ؛ثلثلا

 أنا ا نك يأ هدب يدش ت یر )كلم يرن ی يا يشأ دخ 0 2

 اي :تلْقَف :ٌةَشِئاَغ تلا هللا باك ىلع سف أَو كارا نه انو. .ثراو

 ربأ لاقف ؟ ىَرخألا نمف ؛ ؛ُءاَمْسَأ يج امنا .ةكرت اذكرو انک ناک ال ف او سبأ

 باتك :ًاطوملا يف كلام مامإلا هاور .مةَيراَج اهر .ةجراح تشب نط وڏ :رکب

 يقهيبلا هاور .75 75ص ۲ ج :هنم (50) ثيدحلا :لحنلا نم زوجي ال ام باب :ةيضقألا

 .(1719/149) رثألا :لمحلا ثاريم باب :ضفارفلا باتك :ىربكلا نسلا يف

 .مدقتل تل )١(: ةحسنلا يف (#)



 اًياَصْوْلا باك

 ءاربإ و 3 ْوَأ ٍدْيَع قشعك ُسنجْلا َدَحَتاَو ةَعْفُد تادجو ناف «مهتراحإي ٌقلعتي ُهَدوفن

 ءدحاو ٍتقو يف كلذ ٌعقيف َءالَكُر ّلكَر وأ مُكَنأَرْبأ وأ ْمُكَتفَتْعَأ :هلوقك يأ مج

 نأل ةميقلا رابتعاب يأ وربع يف طو بيرج ىلع ٌعَدَري الو يتلا يف عرفأ
 اذه صحي الو ءهلاح ليمكتو «اقرلا نع صحخشلا صيلخت قانعإلا نم ٌدوصقملا

 ال ُصْيِقَْتلاَو ؛كيلمعل لا هوجو يلا يف ٌدوصقملاو هيضعب يف قرا ءاقب عم ُضرغلا

 ةاباحُملاب عيبلا يف ٌرخآو قتعلا يف اليكو لَك نأب نحلل يأ :فّلتخا نإَو ويان

 طق قع اَهِف نكي ْمَل إف ةدحاو ةعفد يأ الك فرَصَتو قبا يف ّرحآو
 امُه قلا ُمَدَقُي :لوق يقو طلق ناك انإَو ءةميقلا رابتعاب لكلا ىلع ثلا يأ
 ٌنوكي دقو .أبلاغلا ةنأل ؛ءالكؤلاب ُفنصملا ُهَرّوصو مهيمن ناقباّسلا نالوقلا

 .معن :لوقيف «تفقّوو تأربأو تقتعأ :لاقي نأب ؛هنم

 رل ىتح شضبقلاب اهكلي نأل ؛يضمب الب اهتحو ةيفا ميدقت رؤي ل:

 الو «ةاباحناو دعا مدقق بوهوملا ضب ضبقأ مث عيب يف ىَباَح وأ تعا مث ضيرملا بهو

 .ٍةضواعم نمض يف اهنأل ءضبق ىلإ هريغو عيب يف ةاباحما ٌرقتفت

 ديت اهنأل ُهَرَُّمْلا تمّدق تواب ةقّلعُمو ٌةَرَحَنم تاعرت نم دحر ولو

 اهلك َنوكت نأ اّمإ تاعّربتلا نأل ؛لاوحأ ةثالث ةلأسملل ٌلمكي اذهبو .ًازجات كلل

 ا اهّضعبو ةَرجَنُم اهلك وأ توملاب َةَقلعُم

 مث رح ٌمِلاَسَف مباع تقع نإ :لاقف ٌمِناَعَو مِل طقف ناَدْبع هل ] ناك ولو

 مزليف ماس ىلع جرحي ذأ لامتحال عارفا الو قي بوم ضَرَم يف امنا قع
 ىفخي الو اًمكتقتعأ لاق ول امك عرب :ليقو ؛ لاس يذع طرش ثنوفيف منا قار
 ءان ثلثا نم اجرح نإف ءامهدحأ الإ ثلا نم جري مل اذإ فالخلا لع نأ

 اغاغ قمع مث ءامناغ يقاتعإ لاح يف رح مِلاسف ًامناغ تقتعأ نإ :لاق ول :ٌّعْرَ

 .رخآلا عرفلا نع ٌلصفنم عرف لك (1) ةخسنلا يف (*)
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 .قرف الب باوحلا كلذكف هيضرم يف

 يد هد اهل ل سا نو لع نأ يم وراح نعي سأل

 اغلا فلت اعرو ُهآلثم شراولل صحي نأ يغبني ةلىّصوملل ٌلصحي ام نأل ءلالا

 ع فكري ست نال ضا ثلث ا ىف فعلا ىلع سيل هل الار

 بئاغلا ةَمالس لامتحال مُهطيلست ٌنكمي الو ءويلع طلست ام يشي ىلع ةّئرولا طيلست
 نأل طل ستي :يناثلاو ؟ هيف نوفرصتي فيكف هل ىصوملل هب ىّصوملا ٌعيمج ُصلحيف
 ُبحاص هب حرص دقو ؛بئاغلا ٌمكح نْيَدلا مكحو ُنَقْيَتسُم رذقلا اذه ةقاقحتسا

 چوت

 يف

 هيلع ٌروجح نال شلل ىَلَع دار غربت ذفني مل افوخُم ضْرَمْلا اننَظ اذإ :لصف

 ا لابقإلاب توم | َدْعَب امل ِهبَبَسي ناَسنإلا دوسي ام لک ا ويف

 ونلا نوكُسو ءايلا جتفب هتءارق زوج نُ هلوفر روان 2 غ ُهْنِم ُتْوَمْلاَو حل

 سيت هنأل ذقن ب نإف افلا ديدشتو نونلا حتفو ءايلا م مض زوجيو افا مضو

 ىلع اذكو يأ ٍأْجَمْلىَلَع لوح ناف تاق فوحُم ريع ُهانَظ ناو رت حص

 فرح الو ءِنْيَعلاو سرّضلا عحو نِي تام | اذإ اتك يأ دق «يفخ بس

 نير رح نیب ال تش ل رع هيزك يف انككش زار «نيموي وأ موي لاهْسإك

 بنج تاذو جوف :فّوحُمْلا َنِمَو «ةَداهشلا هيله أ عم ٍدّدعلل ةاعارم ِنْيَلدَع

 لجسم ريغ ماَعَط ٌجوُرخَو جاف ُءاَدَتباَو قور رار لاهو ماد َفاَعُرَو

 ءاضعألا نس هريغو ٍدبكلا نم يأ مد ُهَعَمَو وأ عجور ر ٍةَدِشِب ٌجْرخَي ناک وُ

 ةنإف رتاَوتُم لاهسإو) هلوق ؛ بقع ءايشألا هذه ُرْكِذ فنصملل يغبني ناكر ءقفيرشلا

 طب جرح مث الأ فصلا يتو ٍرَرَحُمل يف يعفارلا كلذ ّلعف دقو تميت نم

 ثلاو دْرولاك يأ ءاَهرْيَغ وأ ةمئاد يأ ةقبَطُم'ىَمُحَو ةَيِشاَخلا يف كلذ بتكو
 يف ةبيتق نبا لاق ءنيموي ٌمطقنتو اسوي يأت يلا يهو يأ عبرا الإ «نيوخَألاو

 مويلا يف وهو ءاملا دوو .لبإلا عبرب ُهَنَحْلأو «لايل ثالث نيمويلا عم ٌملقتو :وبي
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 :ىّمُحْلاَو :ةعاصلا وذه ٌلهأ لاق ؛عالقإلا يّموي يف ٌهَرقلا هدأت َموُمحْما نأل شلال

 نيارشلا يِف ملا حْؤرلا طْسوَتب ُهْنِم ثّ م بلقلا يف (*) سذ ةي ةّيلرغ ةراَرَح

 ايف ٌمالكلاو ل ةّيعْيبطلا لاَعفألاب رضي ًالاعتشا | دن ليت ندب منيح يف قولا

 .ُةْعِضْوَم اَذَه سيل ؛ًادح ٌريثك اًهُماسقأو

 بادسلا الإ لوقبلا ةرضيو راكشخلا ُربخلاو بيبّرلاو نيا حلولا عفني :ةدئاف

 .نويفألاو ٌروفاكلا ناقل عفنيو «قلسلاو

 لاق ُماَحِتْلاَو ,ىَرمألا لق ًاوُداَتعا ٍراَفْكْرسُأ ٍفُرخُمْلاب ْقَحْلُي هنأ ْبَهْدَمْلاَو

 م َداَجَيَهَو < حر ُباَرِطْضاَو جر وأ صاّصقل مي دفکر نیفاکش نی
 وحأ اهنأل < ةَمِيِشَمْلا لصقنت مل ام عل عضَوْلا َدْعَبَو لاح َقْلَطَو يف بكار

 يف فصلا ُةَركذ امو «ٌءيش ُهلدب ْبَّصُي م هنأ هلباقم ٌهجوو ءابلاغ َكالهلا ٌبقعتست

 ءالمإلا يف هصن نعو ؛صوصنملا وه ؛صاصقلل ميدقتلا يهو ةعبارلاو ةيناثلاو لوألا

 .امُهريرقت :يناثلا قيرطلاو «ٌةّركذ ام امّهحصأ ناقيرط باحصأللو نمل ةثلاثلا يف

 نبق هلوقي ٌروحاو «يقابلا فالخب ةمحرلا نم عب ال صاصقلا يحتم أ ةرفلاو

 اضيأ تفوح الو ءاعطق نيبلاغلا مح يف فوح ال ةنإف ؛آَناَكَتَي ل اذإ اًمع (نْيئِفاَكَتم

 باشنلاب ناّيماَري اناك نإو در طل مو لاا جي ل اذإ اسف ا

 سيل ٌهنإف مؤرلاك ْمُهلتق اوُداتعي مل اذإ اًمع (ىّرْمألا لت اوُداَتْا) هلوقبو .باّرجلاو

 يِفَرَحُمِب سيل ُهنإف انكاس ٌرحبلا ناك اذإ امع (ِجْوَم ٌناَجَيَهَو) هلوقو يفرخُمب

 ىلعو فون هنأب ٌعطقي ُةنأب يناثلا قيرطلا ىلعف انرلا يف امْجَر لتقل ٌمّدق اذإ امأو

 ُهُمِهَفُي امك وريغب وأ عنملاب ةعطاق ةقيرط هيف َرأ ملف ٌلماحلا امأو :نالوق هنم لوألا

 رمأ ةبوعصل فون هنأ :امُهرهظأ نيلوق ةياكح الإ هيف سيلو «يبهذملاب يفنصملا ٌريبعت
 كلذ لب ؛فتصملا ةركذ امك تمس عضو ىلإ فوخلا ٌرمتسي رهظألاىلعو ةدالولا

 نأ الإ .صالحلا ءاسنلا اهيمستو .َلاز اًهتَعْضَو اذإف قلا ةلاح نم ًارطخ ٌدشأ

 لست )١(: ةحخسنلا يف (#)
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 .هلاوز ىلإ ٌيمتسيف يدش ٌداَبَرَص وأ ٌةَحاَرج ةدالولاب َلُصحب
 ةنأل «ةضورلا دئاوز نم حصألا ىلع يضوحم سيل ٍةَغْضُمْاَو ِةَقلَعْلا ءاقلإ عرف

 .دلولا نم ًاجورخ ٌلهسأ

 ُهوُطْعا وأ ِهْيَلإ اوُعَقْذا وأ اَذَكِب هَل تْيَصْوَأ :ةّيصَرلا ةغيص يأ ءاَهتْعْيِصَو : لمف

 ىلع رّصتقا ولف ولف ځير وذهو يأ يتڙم دبه وه زا امج أ وأ يتوَم َدْعَ

 نِم ُهَلَوُه لوي نأ الإ ةَّيصولا نع ةيانك لعج الو يأ ٌراَرْقإف هَل وه :هلوق

 نع ةيانك وكيف َلوقي نأ يغبني ناكو «رارقإلل ٌحّلصي ال ُهنأل يو نوی يلام

 ُدِقَعنَتَو «يعفارلل اع ةضورلا يف هب َحَّرصو رّرحُمْلا مالك ُهَمُهِفَأ امك ءةّيصولا

 فالح ةياكح ِرَرَحُمْلا يف عقوو «رارغإلاب قيلعتلا ٌلبفت اهنألىلوأ لب ؛عيبلاكةَيانكِب

 يأ ةَيانك ٌةَباتِكْلاَو فصلا ُهَفَذَح اذهلف بيرغ وهو ءرهظألاب ربع ثيح هيف
 نع لقنو ثب هِجرش يف يعفارلا ُةَركذ اذهو .ُهاَنرَرق ال لوأو اک اهب انسي

 هل ليق ول امك قطان ناك اذإ حي ال اذكب نالفل ُتْيْصْرَأ بتك < اذإ هنأ :يوتملا

 يفكت الو ؛روهشملا وهو ا َراشأف ؟ | اذكب نالفل َتْيَص مو

 ألا ىلع اهيلع ٍداهشإ ريغ نم اهداحو ةبانكلا

 امك ٌسرحألا اذكو قباتكلاو ٍةراشإلاب ُةتيصو تٌّحص ةناسل َلِقَتْعا ول :ٌعْرَ

 .هريغو عيبلا يف فنصملا ةركذ

 هدم ف

 وأ مهم هردعتل لوق الب ِتْوَمْلاِب تقرأ ء اًرقفْلاَك يعم ريغِل ىصْوَأ ناو

 ةدارمو هيلو هل لقب هيلع روُجْحَمِل تناك ناف ؛ةبما يف امك لولا طرا نعمل

 وهو ِةَّحصلاب انلقو ةّيْلَمْلَك روصحم ريغ ناك إف .ًاروُصم ناك اذإ :ِنّيمُمْلا
 يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هب ْمّرج ؛ءارقفلاك مهقح يف لوبقلا طرشي الف ٌرهظألا

 قايحلا يف لبق نإو ُدرلا لف يأ ؛يِصْوُملا ٍاَيَح يف دَر الو َلوُبَق حصي الو
 .عيبلا لبق لبق ةعفشلا طاقسإ ةبشأف توما لق ُهل وح ال ُهنأل ؛سکعلابو

 احلا بك يفو ءهروهظل هوك رتو درا ةغيصل ًاضّرعت انباحصأل رم :ٌعْرَف
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 ىنعملا اذه ىّدأ امو املا ال < :ُهلوقو ؛ةّييحَولا ؛ تْدَدَر :هلوقب ٌلصحي هنأ

 راع يلا ٍةرجانلا دوقعلا يف طرتشُي امنإ كلذ نأل وفا هتم َدْعَب طرشي الو

 توملا ّلْبَم اهنأل تّلْطَب لبق ُهَل ىّصْوُمْلا تام إف «يباجيإلاب لوبقلا ٌطابترا اهيف

 ُهَدْعَب وأ ٠ ربقلا لبق عيبلا يف نيدقاعتملا دحأ تام ول امك توملاب تلطبف ةمزال ٌريغ

 هل يول ُكِْمَي ْلَهَو ةَعفشلاك لوبقلا يف ةَماقم َماقف عرف هنأل راو لبق
 ناب الإو ؛ِتْوَمْلاب كَم هلأ ناب لبق إف ؟ فوفو ما هلوبقب ما يِصْوُمْلا ترمب

 ثراولل الو كيال ُهنأل تيملل ٌهلعج ٌنكميال ُهنأل تلال اَهُرَهْظَأ َلاَوْقَأ ثراَولِ

 ثاريملاك هدر حص اّن آالإو هل ىصوملل الو َقّيِصَوْلاَو نيَدلا دعب ب الإ كلي ال ةنأل

 لوبقلا هيف طرتشيي ملف «توملاب قاقحتسا هنأ أ :لوألا ةحوو .هاَعارف هففو ّنّيعتف

 أ ءاَمْيَلَعَو ؛عيبلاك لوبقلا ىلع فقري راقعب كيلم هنأ :يناا ُهجوو شاریملاک

 ءلوبقلاو تّوَمْلا َنْيَب ًالصَح ٍدْبَع بْسَك بسك و ٌةَرَمَْلا ىنْبَ «ةثالغلا لارقألا هذهىلعو

 قفا | هيلعو هل ىّصوملل ُبسكلاو ةرمثلاف «لوألاب انلق ْنإف يأ ُهَتَرْطِفَو ُهَتَقَفتَو

 انلق نإو .ةترطف الو ٌهئففَن هيلع الو ؛ُهلبق هل وكي الف ؛يناثلاب انلق نإو .ةرطفلاو

 ةَقفلاب هَل ىّصْوُمْلا ْبِلاَطَنَو الف الو هيلعو ُهلف َلِبَق نإف ؛ًاضيأ ٌةفوقومف ؛ثلاثلاب

 كولا َّنإ :انلوق ىلعو ؛ارهق نم تذحأ تما ناف يأ ههّدَرَو هوب يف َفقَوت نإ

 نإف اًهنييعت نم ّمنتما اذإ هيَ اما ىدحإ َقَلَطُم ٌمزلت امك ملت ال ةقفنلا نأ عم ؛ُهل

 .در صالخلا دار

 ةَْيِعمَو ُةَمِيِلَس اهتريَكَو ةْجْلا َةريغَص مسالا يأ لوا ةاَشب ىّصْوَأ :لصق
 مسا انا حلا ىف دك اذكو ُةَركذ امك هيلع مسالا قدصل ءاَرَعَمَو ًانأض

 احلا طفل :مهلوق هيلع لدي .دحاولل لب ثينأتلل تسيل هيف ءاهاو ؛ناسنإلاك سنج

 صَل ام اذهو هيضرُعلل ثانإلل ةاشلا مسا اغإو ؛ةلوانتي ال :يناثلاو نيو ذب
 ءامهددحأ ىلع لدي ام يصوملا مالكب نرتقي مل اذإ ام :بفالخلا لو .ُمألا يف هيلع

 ىثنأ لب ٌركذلاىطعُي ال ةنإف اهل اَهردب عفتني لاق ول امك وب ٌَلِمُع هب ٌنرتقا نإف
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 :لاق ولو «ركذلاب ةّيصولاف هينَع ىلع اَهْيِْنُي شب :لاق ولو ؛كلذل ُحّلصت ٌةريبك
 يف قالا ىلع لش يعتبر نضلا ىلع لمح اهفوصب عفتني
 ينالديصلا لاق هبو نيسُح يضاقلا ُهَلَلع ذك ءامهيلع عقب ال ٍةاّشلا مسا نأل 3

 مسالا قالطإل اًمُهَلَواسي :يناثلاو ٌفئصملا د ةَعبتو ٌنهظأ هن 1 :لاقف يعفارلا ُهَحَّحص ةَححص

 ةّمئأو :بيرقتلا بحاص لوقو ّصنلا قالطإ ىّضتقُم وهو اعرشو ةغل كلذ قصر

 ام فالح ينالديصلا لوق نإ :لاقو .ُمامإلا ُهلاق ام ىلع ٍةَرواَرُمْلا مظعُمو قارعلا

 دلو ةلخسلاو .هجولا اذه ٌحيجرت أذإ 0 نيعتف مهقرط يف نرعمجأ باحصألا هب حرص

 يف فلس امك ْةَنَس هلم ملام زم دلو نم ىقنألا ٌقانَعلاَو ٍرعَمْلاَو ؛نأضلا

 ءازحإ ىلع لدي امهنم ىشنألا ءازجإ مدع ىلع فصلا صو .مارحإلا تامّرحم

 .ُهَحَّحص ام ىلع لوا قيرطب ٍرْكّذلا

 نكل ؛ةغللا يف هاش ىِّمسي دق ٌّيِيِشْحَرلا ُرْوقلاو را هاش لاقي ُءاَبِظلا عر

 ةنأل ةلبقي نأ ُهلىصوملل َسيلو :ةّمِينلا ف لاق .امهيلع لطي ال اَلا ةّيصولا لطم
 هب هل يصاوأ ام ريغ

 ٌةوطعأ :لاق ولو «سوَه هنأل تغ ُهَل منع الو يِمَنَغ ْنِم اش ُةوُطغَأ َلاَق ولو

 نكي نأ يغبيو :ةضورلا يف لاق ءناهجوف ٌءابظ الإ هل ّسيلو ياش نم هاش
 ترشا هَل مَع الو يأ يلام ْنِم :َلاَق ْنِإَو ءاهنم دحاو ىلع ِةّيصولا ٌليزنت حصألا
 امك مسالا قدصل باَرِعْلاَو َّيَتاَحَبلا نالوا ةَقانلاَو ُلَمَجْلاَو هلرقب الَمَع ل

 غفل نأل لمحلا ةقانلا الو ةقانلا لمحا ٌلوانتي ال يأ حلا امه ال ّركذ

 ؛ةيتخبو يخب عمج اهفيفختو ةبسنل لا ءاي ديدشتب يتاخبلاو ىشنألل ةقانلار رک دلل لمحا

 لؤانت حّصألاو يتاحبلا فالح ٌباًرعلاو ىَلاَعَف نزو ىلع ءاتلا حت ىتاخب لاقيو

 ربعي نالف بلح :برعلا نم َعيُسو ٍةغللا لهأ دنع سنج مسا ُهنأل قان ريه

 .لمجلا ةلزنم ريعبلا ٌليزنتو .صنلا نع يكحملا وهو عنا :يناثلاو .يرْيعَب يتعرض

 برعلا الك ةفالخو ؛سادلا مالك يف ُفورعملا وه يعفاشلا ُةَركذ امو :يرهزألا لاق
 .وبهذملا مامإ ّصنبو كلذب ُهجرلا اذه حريف :ْتْلُق «هيلع اياصولا َرْجَن ملف ةبراعلا



 1.45 اًياَصَوْلا باك

 وأ ًالّيِصَف ةرطعي نأ | ودارأ ناف ؛یش ىشنألاو ركذلا ًءاطعإ راج «لبإب هل ىّصو :ُ عرف

 .ٌرظن هيفو ةّمدَتلا يف ٌةاَعّذا اذك ءلبإ ىّمسُي ال هنأل ةلوبق ةمزلي مل ٍضاخخُم نبا

 دحاولل ءاهلاو .لوانتي :يناشلاو ءىشألل ٌعوضوم ظمللا نأل ارو ٍةَرَقَب ال

 هل ٌعوضوم ظفللا نأل ركذلل ُرْوْعلاَو ءةبيبَرَو رمت انلوقك

 مشي امل مسا ةا يف اهنأل نامجو لبو سر ىلع ََِدلا ُلْمَح بهذا
 رمت اذك كلذ ىلع ٌلزنت ةّيصولاو .هذه يف اهلامعتسا ٌرهتشا مث ؛ضرألا هجو ىلع

 اهبوكر يف رم لهأ وداع ىلع هَركذ ام اذه :حْيَرَس نبا لاقف ؛هيف ارفلتخاو هيلع
 يف الإ ظفللا ٌُلّمعتسي ال ثيحف ٍدالبلا ٌرئاس امأف ءاهيف ةد لامعتساو ءًاعيمج

 عيمج ف ٌمكحلا :ةَريغو ةريره يبأ ُنبا لاقو «سرفلا الإ ىطعُي ال قارعلاك ؛سّرفلا

 نم لحال تسلا رو ألا دنع يطال رم اذهو هيلع صن امك ٌئاوس دالبلا

 لاعقلاو ٌرفلاو ٌرّكَلل حأصت ةباَد :لاق اذإ امأ «قلطأ اذإ اذهو ءيبهذملاب فالتحالا

 سَر يهف لسنلاو

 اركَذو اريبك يأ ءاَهَّسوُكْعَو ارِفاَكَو ابْيِعَمَو ىشنأو ًاريِغَص َقِْقَرلا لوانتيو

 دبع قاتغإب ىصْوَأ نإ :َليقَو دلك كلذ ىلع ییا لفل قاللطإ السمو ًاميلسو
 دبع ةوطعأ :لاق اذإ ام فالخب «قاتعإلا يف فورعملا ُهنأل :ةرافك ئزجُمْلا ّبَجَو

 انالف اوُطعأ :لاق رل امك مسالا هيلع ٌعقي ام ٌئئرجي هنأ ٌحصألاو .هيف فرع ال ناف

 .زييمتلا وأ لاحلا ىلع ٌبوصنم وه ةَراَفَك) هلوقو ءاقْيقر
 هل ّقيقر ال ةنأل تلعب هوم لبق وف وأ أوتاَمَ ِِقيِقَو ٍدَحأب ىصْوأ ولو

 اوتام اذإ امع مِم َلْبق) هلوقب ٌررتحاو .هيلع مسالا قدصل «َنيعت : دِحاَو يِقَب إو

 ثراولا فرم ةميقلا ىلإ فح لقتنا هل ىّصوملا لوبق دعب ناك إف توم دعب

 ةّيصولا كع :انلق نإ كلذكف .لوبقلا َلْبقو هدعب ناك نإ و «هيلإ مّهنم ًءاش نم ةميق

 ٌلامتحا وهو :يعفارلا لاق «تسلطب لوبقلاب ك انلق نإو «ةفوقوم وأ توملاب
 :لوقي نأ نيب قرف ال :نيسح- يضاقلا لاقو .ٌدح أ هيلإ فري مل هنإ :لاق ءمامإلل



 اًياَصوْلا باك 4٦

 ا

 هب داني لب نص ىزنال ل فانا نع ال خخ اف یسک

 ولام ةبشأف ةبقر سيل ّصقُّشلا نأل ةنرَوْلِلَف كيش نقر سفنأ نع لصق نإ

 هجو يفو ءاعطق ُصقشلا هب ىَرتْشُي ال ةبقر هب اودي ملف قتعلل ةبقر هب اوُرَْشا :لاق

 ٌلباقم وه اذهو «يبصوملا ضرغ ىلإ ُبرقأ ةنألو ؟*قتعلل اريثكت ُصقشلا ىَّريْسُي هنأ

 يضاقلا لعحو ءةضورلا يف َلَعف امك ّحصألاب اهلادبإ باوصلاو مدت ا
 e رک

 ٍنيئتبقر ءارش ناسكمإو وب ٍنْيسْيِفن نيتبقر ءارش ناكمإ دنع فالحل لع بّيطل وبا

 ضرغ ىلإ برقأ أ هنأل ًاعطق يأ :«صقش يرتشا قلل يل :لاق ولو .صقشو

 . يصوملا

 اع المح نأل .ةّيوسلاب يأ هَّمُهْلَف ٍنْيَدَلوب تتأف اَهِلْمَحِل ىَّصَو ْوَلَو :لصَف
 نأ الإ اعيش ةأرساو لجرل بهو ول امك بهذا ىلع ىتنألا ىلع كلا ليفي الو
 ءمودعملاك تيما ّنأل .حّصَألا يف ف يحلل لكف تيم يحب وا ليطلب حّرصُي

 .هقح يف !ًوُسألاب اذ ذأ يصوملا ةّنَرول يقابلاو فْصنلا يحلل :يناثلاو

 ُهنأل تفل اَمُهَتَدَلَوَف اَذك ُهَلَق ىثنأ لاق وأ أركذ كلمَح ناك نإ :َلاَق ْوَلَو

 يف ٌراتحملاف نيّمالغ دلو نإو «لّصحي ملو لمحا لم يف ةئونأل وأ ٌةروُكذلا طّرَش

 انب ناك إو ءاذك ُهلف انبا اهلمح ناك نإ :َلاق اذإ ام نود امُهنيب ٌميسقي هنأ ةضورلا

 اًمسإ ىشألاو ركذلا نأ قرفلاو .ُهل َءيش ال ةنأ ٌراتحملا نف .اًمُهَنَدَلَوف ءاذك ُهلف

 ا

o 

 .تنبلاو بالا فالخب ءددعلاو حاولا ىلع ٌعقيف «سنج

 تسيل ةغيصلا نال ٌرَكَّذلا قحا اًمُهَنَدَلَوف رک ذ اھیطبب ناک نإ :لاق ولو

 يف للا رِمْحَي م هنأ ءاهتحيص حصل برك تدل وأ هيف لخلل ةرصاح

 ثراولا يطير ديِجْوتلا ركن تلا ءاضتقال عنملا :يناثلاو ,هيف ةَّيصولا َرّصَح لب ردحاو

 هل سيلو ثراولا ىلإ عجريو ءهب ىصوملا يف ماهبإلا ٌمقو ول امك ءاَمُهَنِم ًءاَش نم

 نْيَعلِل )١(: ةححستلا يف (#)



 ؟.ةاب اًياَصَوْلا بات

 .اًحلَطْممَيَ اعلي نأ ىلإ فقري :ثلاثلاو ءامّهنيب عروب :يناثلاو ءامُهنيب ُكِيِرظَلا

 وراد بناوج نم يأ ءيبناَج ّلُك نم اراد نيرا هناَرْيجِل ىَّصَو ولو لصف
 كح مو ىصالملا وه َراجلا نإ :ليقو ؛("*”)اضيأ ليصتمو لّسرم هيف ثيدحل ةعبرألا

 اهنإف ةنم اهمجارف لصألا يف اهيركذ رخأ مجوأ ةت ةلاسلا فو نبذ ريغ يعفارل

 مزح امك اهِناّكس ودع ىلع ال رولا ودع ىلع املا مسيو بلح ةليِلَجْلا تاَّمِهُمْلا نم

 ام أب امهنيب عمحلا ٌنكميو ؛ةّسكع نميلا لهأ ةركاذم يف تيأرو .ةضورلا يف هب
 راد نو ٌدحاو ُصخش راد يف ُنوكي دقف «ناکسلا | ودع ىلع ْمّسقي ٍراَدلل فري 0 4 E ا

 يِراَرَذلا ن نوعي َنيذْلا ىلإ تفل نأ ني ال هنأ اضيأ ةركاذملا هذه يفو ؛ٌةرشع

 .رظن اذه يقو ءءاّسلاَ

 ُلَحْدَي الو يأ يقو ؛ثدَحَو يفت نم عْشلا مولع باحلمأ ُءاَملعاو
 ن ؛نوتملاب ألو ةاَوَرلا ِءاَمْسُأب الو قرط هلل الو ْثْيِدَحْلا َنْوْعَمْسَي َنيِذْلا هيف

 هلعلو .ثيدَحلا ك مهي لش : ٌيِساَرَهلا اّيكلا لاقو ملعب سيل هَرَحُمْا ٌعاَمّسلا

 اميف ٌمكحلاَو ؛ينكي ال طخلا ُهرَجْمف ًالإَو ملل نم ٌءيش مُهدنع كوكي َنيذلا دارا

 .ءاّملعلل ىّصوُأ اذإ امك ملعلا لهأل ىّصوأ اذإ

(YAY)دآ] ا لرسَر لاق :لاق ٍباهش نبا نع ؛لسرملا @  

 ر ر نعو هيب 0 را :َلاَق ؟ اراد نْوعَبَرَأ فِيَكَو ؛باهش نبال تلق :(سنوي)

 هم اع ل چ

 ةصالح ييو )1۳١١( مقرلا :ةفحتلا يف نقلملا نب ! لاق ويدي نيبو ِهقْلَحَو هراس

 صيخلت ي رجح نبا لاق .ةليسارم يف دواد وبأ ةاور :(١ا/7/5) مقرلا :رينملا ردبلا

 هلاججر , دنسب ليسارملا يف دواد وبأ م اور :هنم )١5( مقرلا :ايامصولا باتك :ريبحلا

 ةشئاع نع نيهحو نم يورو :لاق ؛ثفورعم نإ :يقهيبلا لاق .يرهزلا ىلإ تاقث

 عض مل
 ءاذكهو دكه ءاعارؤ راَجلا نح ] :ةوولل ا ُلْوُسَر لاق :َلاَك ُهَعَفَر ةريره يبأ نع ©
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 .فيعض وهو راطعلا عماج نب دمحم هخيش نع ىلعي ربا هاور ١: "لص



4Aاًياصْوْلا باتك  

 نأل دنهل بيساَحلاو ممل اذكو أ أبْيَطَو رْيَُمو بنوأو ئرقم ال
 امأ طقف يلاتلا ءىِرْمُملاب دارملاو :بْلْطَمْلا يف لاق ْيُهَنِم ْمُهَنوُدُعَي ال فرُعلا لأ

 َمَهْفَأ دقو :َلاق هِثْيِدَحْلا قرطب ملاعلاک نورك نأ ُهبْيم اهلاَحرو ةياورلاب فراعلا

 ٍفيِرْصُملاَو ِةعَللاَو ولا لع ًاضيأ ٌلحدي الو ْمُهَنِم هنأ هطيسو يف لارغا مالك
 اذكو ءيبسذألا ملع يف اًمولخدأ مُيناك اه ُءاّمَمملا ضرعتي مو ؛يِفاَرَقْلاَو ٍضْوُرعْلاَو

 .اهوحتو ىقييموملاو ماغنألا ملعو يناعملاو عْيِدبلاو نايبلا ملع

 نع هدئاوز يف يالا هلقنو لمحو ةَعدب هنأل نيرثكألا دنع لَكُم اذكو
 اقراع ناك ْنَم ّنأ قحلاو .هّيَحرش يف يعفارلا هيلإ لامو لذي :يوتملا لاقو «صنلا

5 
 رْشأ وُه لب ءاَمْلُعلا يف لحديف ِهْيَلَع ليتي امو هل بحي امو َِتاَفصو للاب 2 نا 0 .

 ٌءاَعُدلاَو ؛لِطاَبلاَو وحلا َنِم َءاَوْسَع طبر هبشلاو ُلَدَجْلا ُهَبأَد ناك ْنَم أو ؛مْولُعلا

U 

4 

 اَمُهْإف َنْيَلكَملا ماسِقناَك َتوُمِسَقَي يصل اَدَكَهَو مه لحد الف «لآلّتعلا ىلإ
 .اهيلإ ةعراسملا كيلع بحي ههم ًاعورف لصألا يف انه تركذ دقو هِدِحاَو داو نم

 ىلإ ٌفرَّصلا روج ىتح يأ ُهُسْكَعَو ُنْيِكاَسَمْلا ءاَرقفْلا ِةيِصَو يف ُلْحْدَيَو
 نيقيرفلا ىلع عقي نيمسالا نم ٍداحاو لك ّنأل ةسكعو «ءالؤخ ةيصولا نم ءالؤه

 يف امك ِنْيفْصِن كرش ءنيكاسملاو ءارقفلل ىّصوأف يأ ءاَمُهَعَمَج ولو «دارفنإلا دنع
 الو مِهِددع ىلع ٌمّسِقي ةنإف ورع يبو ٍداْيَر يبل ىّصوأ اذإ ام بفالخب ٍةاكزلا
 الو ةنالثلا نيب يأ لْيِضُفَلا ُهَلَو ءًاضيأ اهيف امك ةا فنص لك ُلَقَأَو فص

 ثلا مَع نيسثثإ ىلإ عف ولف «مهتاجاح َرْدَق ىلع مهيلإ فرصُي لب ةيوستلا بجي
 ءاَرَمُفْلاَو هيَ وأ قاكزلا نم وريظن يف فالحلا هيف لمس ام ٌلقأ وأ ثلثا
 ر ال نِكَلَو مهب ُهَفَحْلأ نال لوم ّلَقأ ِهِئاَطْعِإ زوج يف ْمِهِدَحَأك هنأ بهدم

2 

 غچ رک

 ةضورلا يف ةنع ربع (بَهَذَملاف) هلوقو ءاّيتغ ناك ّنِإو هيلع صدلل يأ مَرْخُي

 ٍقاهتركذ دكو ؛يعفارلا مالك نم اهتصخل هجوأ ةعبس ةلأسملا ف ىكحو حصألاب

 مسا هيلع عقي ام ّلقأ نأل ءءارقفلل يقابلار ةيصولا عبر ايزل نأ :اهنم ؛لصألا

 فصلا ملو فلما هل نأ :اهنمو مالت ءارقفلا



 1.4۹4 اًياَْوْلا باك

 «نيكاسلاو ءارقفلاك رهظألا يف تحض ِةّيوُلَعْلاَكٍر صحم ريع نيم عْمَجِل وأ

 يِضتقي مْيمْعَلا نأل «نالطبلا :ينافلاو «ءارقفلا يف امك لَن ىَلَع ٌراّصِقإلا هلو

 براقأل وأ «عيتف ةثالثب ةصح عشا فرع نف ءارقفلا فالخب ال

 ريو ًايتغو ارِفاكو ًاملسُمو ًامّرْخَنو رار ناک إو يأ بارق لک لحد دَر

 رّبعو «براقأ َنْوَّمَسُي ال ذإ ٌّحّصألا يف اعْرَفَو الص الإ سالا لرمشل دقي

 لخديو «دالوألاو ناَوَبألا لبخدي ال :يناثلاو «فنصلا ةعبتف رهظألاب ِرَّرَحْمْلا يف ةنع

 ييتني نم ُبيرقلا لب افرع بيرقلاب نافرعُي ال َدّلولاو لولا | نأل دافحألاو ُدادحألا

 ًبيجع وهو لقتل ةهح نم ٌرِهظأ ُهنإ :لاقو ؛هّيَحرش يف يعفارلا ُهَحَّحصو .ةطساوب

 َلَّرألا :ئدرواملا لاقو «ةضورلا ين ُفلصملا َُعبتو ِرَرَحْمْلا يف ىلوألا هِيلاقم عم ُهنم

 .ةوق هيفو عيمجلا لوحدب ٌمّرحو المح

 اهب ٌرختفت ال برعلا ّنأل ؛حَصألا يف ِبَرَعْلا ةّيِصَو يف مأ ٌةَباَرَق لذت الر

 «ىوفألا وهو :يعفارلا لاق «مّحَعلا ةّيصو يف امك ٌلخخدت :يناثلاو .ةبارق اهّدعت الو

 .لّوألاب عطقلا روهمجلا ىلإ ٌمامإلا بسن ْنكل ءةضورلا لصأ يف ُهَحٌَّحصو

 دجلا كلذ الرا يعي ةف هلأ ُدَعَتَو دبر هَل بْب دج برأ ةَرْبعْلاَو

 ىّصوأ وأ وأ َيِنَسَح براقأل ىصوأ ول ىتح قرف نم نو هيل ! ماَمْعألا ينب يف يقترف

 ىّصوأ ول اذكو «سكعلابو رْيِغْصَتلاِب ن َتْوْينيَسُحْلا لخدي مل هيسفن براقأل يِنَسَح

 ئاسو ميصتملا دالوأ هيف لدي مل هبراقأل يِنوُمْأَم ىّصوأ وأ نومأملا براقأل

 .سايقلا اذه ىلعو ةَّيِماَّعْلا

 ىلا ر

 حلاو مهم برقا مَن سيل هنأل ؛ٌعْرفْلاَو لألا هبراقأ برف يف ٌلَحْدََو
 نيئوبأل يأ «خأو ثزإلا يف وهدقت ليلدب ىَرقأ يصمت األ بأ ىَلَع نبا ميف
 هيلع ٌمّدَقَف ؛دالوألا ُبْيِصْعَت ُهَبْيِصْعَت نال أل وأ بأل يأ دج ىلع ءامهدحأ وأ
 .بألاب ءالذإلا يف نيَريِيعَألاَو هَل يف نيلَوألا ءاوتسال نایوتسی :يناثلاو .دحلاک

 .ةضورلا يف َّلَعف امك حصألا لدب رهظألاب ةيناثلا يف ٌريبعتلا فنصملل يغبني ناكف



 اًياضَوْلا باتك

 حرص بالاك كلذ يف ٌمألاو ينايورلا هب حرص .خألاك كلذ يف تحألا :ٌعْرَ
 .يِناَجْرَحْلا هب

 امك يأ تنبلاو ُنْالاَو ُمُألاَو بألا يوسي ل ٍةناَروَو ٍةروك ذب حجري الر
 طونُم قامحتسالا ١ نأل «نئالا نب ا نبا ىلع تنبلا نبا مدعي رفاكلاو ملسلا يوتسي

 ثراولا نأل سالا يف رو لحام م دست براق ىصُو أ لَو يسْرقلا ةدايزب

 يُقييصن لطي مث مهل ظفللا لوانتل لدي : :يناثلاو .كرقابلا | اهذحأيف هل صو ال

 ةَنَرَولا ريغل يقابلا حصيو

 ومأ اهنأل «توناح لغو يقوم دوم يآ رادو دبع عفان حصن : :ٌلممف
 ةّيصولا بابا لئاو أ يف فتصل ًركذ دقو «نایعألاک تناكف ضارعألاب ةلباقم
 .اهيلع ةيت آلا ماكحألا | بيترت لحأل مترك امإو ؛يقاسْوو : :لاق ثيح عفانملاب

 امأ ييفانم لادبأ اهنأل ةَداَعُمْلا ُةَباَسْكَأَو بلا ةَ م هَل ىصْوُمْلا َكِلْمَيَو
 ىّضوملا يأ ءاهُرْهَم اذكو ةّيصولاب دصقت ال اهنأل ؛حيحصلاىلع الف ِةَبِئاك ةَرِدانلا
 «باسكالاك ِةَبَكَرلا د دئاوف نم ُهنأل ٌحّصألا يف ءةَهْبشِب تعط وأ انحّورت اذإ اهيَمفنع

 ال اهلدبف اهب ىّصوي ال يهو عصا ةعفنم لدب هنأل ثراولل وه لب ءال : :يناثلاو
 .يلازغلا رك ام ىلع رهو اا اذهو :حرشلا يف يعفارلا لاق «ِةّيصولاب قحتسي
 ف ُهَحَّحص امو «نيهحولا ٌرِهظأ هن أ :ريغصلا يف لاقو ةضررا ا يف ُفنصملا هيلع ُهعبتو
 امهحيحرت برطضاف يوغتبلا مُهَعَباَتو | مهراب َنييقارعلا باوج ُهنإ :لاق رحم
 رو هل عفن ملاک وه ْلَب حَصألا يف «َىنز وأ جاكي نم يأ ءقشلو ال: اذإ
 وهو اًهِبْسَكَك هل ىصوملل هنأ | ياشار ءاهارحب يرجيف ملا نم ٌءزج هنأل ,ثراَوْلِ
 دبعلا قاتعإ ثراولل يأ نع ةو ءةقوقوملا دلو يف ٌفنصلا ُهَحّحص ام ٌريظن
 هز جعل ٌمصألا ىلع ةرافكلا | نع مرحب ال معن هل اصلاح هئبقر نأل هعفنم ىصوملا
 .ةراحاإلاك تناك امك ٍةّيصولا ُءاقب عيحصلاف ٌةقتعأ اذإو يسكلا نع

 .ةقحتسم ُهَباسكإ نال ؛ٌحصألا ىلع ٍدبعلا اذه ةياتك ثراولل سيل :ٌعرف



 11۰1 اًياصوْلا باتك

 امك ٍةبقرلل كلام هنأل قدم ِهَِعََْمِب ىّصْوَأ ١ نإ قفل ثراولا ىلع يأ دْيَلَعَو

 ُهَقِبعُي نأ ةّصالحف هيلع حش نإف الق امل َّحّصَأْلا يف ادبأ اذكو دبع را اذإ

 .َجْوّرلا ةّبشأف هل اهنأل هل ىّصوملا ىلع اهنأ :يناثلاو

 لا ره هرمنا

 قرَجؤملا نيعلا عيبكهَدُ هتعفنممى صوم ا عيبو ي أ رجْأَسُمْلاَك دوب ْمَل ن نإ هعيبو

 اذإ اع اهيف الخلا ةييقت رهظيو حا ل ول ل ام اع دقو

 بأ إو «نالطبلاب ٌمطقلا ُنّيعتيف ديز ةايحك ةلوهحم تناك ول امأ .ةنيعم ُةدملا تن

 حصي :يناشلاو «هيف َةَدِئاف ال ذإ ءورْيَغ نود هَل ىَصْوُمْلِل ُهْعِبَب حصي هل 7

 هلقنو ؛ريغلا ىح ةعفنم ا قارغتسال ًاقلطُم حصي ال :ثلاثلاو «هيف ثلا لاّمكل ًاقلطُم

 بت هنأ هريو نيسُح يضاقلا ًاضيأ ةححصو َنيرثكألا نع بيلا وبأ يضاقلا

 ءاّهنيبو ثراولا نيب لاح ُهنأل ءادبأ هيعفنمب ىَصْوَأ نإ ثقل نإ ثلعل كا نم اهلك ِدْبعْلا ُةَمِيِق

 نيب ام ٌربتعملا نأ :يناشلاو ءاّهب نمضي بِصاغلا نأ ىّرت الأ ؛يفالتإلاك ةلوليحلاو

 ةيقاب ةبقرلا أل ,ةفئاطو يلازغلا ُهَحُّحصو «ةعفنملا ةبولسم اهتميقو ءاًهِفانم اًهتميق

 ىلع ةبقرلا ةميق ُبسحت اذه ىّلعف هل ىّصوملا ىلع اًهباستحال ىنعم الف ثراولل
 لوألا ىلعف ةرشع اًهنودبو ةئم هجفانمب ةتميق دبعب ىصوأ :ُةلاثم «ٌمصألا ىلع ثراولا

 عملا يناشلا ىلعو .دبعلا ىّرِس نائم هل ثوكي نأ طرتشُيو هِشْتلا نم ةا عت

 لع حسصألا ىلع ةرشملا عم يمس ثيم ةئرلل ى نأ طردت قف نرس

 كلت اَهبوُلْسَم م يعم مَ موق هدم اهب ىّصْرَأ ناو يجو ىلع اهنودو وجر
 للت اهنودبو ويب ةعفملاب اسرق ذإف يأ ثلا نم نصقالا بسم حيو َةَدُمْلا

 ين ُهَركذ امك قرط ٌعبرأ اهيف ةلأسملا ا هذه نأ : :ُهَلْعاَو ا

 ؛ربتعي هنأو لوق مامت نم هنأ فنصملا ٍداريإ ٌرهاظو ءاذه اهحصأ يعفارلل اعبت ةضورلا

 ا مولا نادل ُدرط :اهيناثو ؛ةقيرطلا هب دار أو ةحولا قلطأ امم لئنيح وهف

 ةاحأ ناّيحوف الو «لوأ ايق نيشميقلا نيب ام ةلاده اتعا ن | انإ :اهئلاثو
 را

 .ةَدلل كلت لم ةرحأ ثلث ثلثل | نم َرّبتعملا نأ :اهعب اهعبارو هد ةبقرلا :ين :اثلاو ترانا



iF اياَصَوْلا باتك 

 ةبايلا لود ىلع ٌءانب رَهْظَألا يف عون حح ,ةّيصولا يأ «ٌحصَتو :ٌلْصَ
 نم بوس وه مث «هلياقمىلع ّيبم هلباقمو رَرَحُمْلا يف هب حرص امك ٌرهظألا وهو

 نِإَو هب المع دق امك ِتاَقْبِمْلا نم وأ ِهِدَلَب نِم ٌجَحْبَو تاعردلا رئاسك تلا
 ّنأل ودلب نم :يناثلاو يتاحردلا لقأ ىلع الْدَح «ٌحّصألا يف تالا نق نَا

 اهب صر مل ذإو يأ ءلاَمْلا أو نم مالا ةجَحَو ثم جلل ٌريهحتلا بيافا

 :ىلوألا يف اّمأ هب لع لكلا رَ لاما سر ْنِم اهب ىّصْوَأ نإف نول راک

 لل نم لد ءاضقب ىصوأ رل امكف :ةيناثلا | يف اًمأو ءاهيودب ُلوعفلا ُهنأل ٌديكأت وهف

 لالا سأر نيف اهب ةّيِص ولا َقّلطَأ : إو ءاياّصرلا ةمحازم ثلث للا ن اًهلعح ٌةدئافو

 ثلا نِ :لیقو اهب ٍراَكدتلو دبكات ا ىلع اهب ةيصولا لمحتر ءِصْوُي م امك يأ

 ُفرصم وُهو ثلا ني اها ىلع ةلاد ةنيرق اَب ةتيصوف لاما سأر نِ اهن ال

 (لْيَ) ةلوقو ءانه آلإ ترا م اّيح ناك ول ةنأل يتاّقْبولا نم ٌجَحْيَو اَياّصَرلا

 يعفارلل اعَبَت ةضورلا يف ُهّركذ امك لوق يفو ةباوص

 ألا ىلع ضرفلاك ٌةروذنمل ُهَجَحْلا :ٌعَْ

 ؛شراولا نذإ ريغب يأ هبأإ اركب دز ف تا و 1 نأ يبنجأاللو

 قايسا نم دب الف ةا ىلإ هراقتفال عمل :يتاثلاو يلا ءاضقك ُحصألا يف

 ةنإف ثراولا نع يبحألابو ءاعطق روج ُهنإف نأ اذإ اًمع (هنذإ ريب ريغب) هلوقب ٌررتحاو

 ؛يبحألا هب ّلقتسا اذإ ٌعوطَتلا ان ءِرَّرَحُمْلا يف هب حرص دقو ءِصْرُي م نإو هل روج

 نإو ةعامج هيلع قافتالا ّلقنو .ةنع جي ال هب صوب م اذإ هنأ :ٌنويِقارعلا ّقلطأف

 نب يأ نع ْتراَوْلا يدوي «ديف بفالخ ةياكح يضتقي ام مهضعب مالك ف ناك

 اًهظلاَو عاقرلاو لتقل ةرافكك يأ ترم ٍةَراَفَك يف يِلاَمْلا بجاَْا ءةك را

 + .قتعأ ذل تسلا الرا نوكيو

 ةئاتعإف ًاعّرَش هان هنأل ءاضْيأ ٌقِيْغَي هنأ حصألإو ٍةَرّيَحُمْلا يف وُسْكَيَ وُسْكَيَو ُمِعْطَيَو

 امهيف بحاولا نأ ىلع يدرواملا امٌهانبو هيلإ ةَروُرْض ال ش ال :يناثلاو ءيقاتعإك



 1۳ اًياَضَوْلا هباتك

 نكت مل اذإ ِهِلاَم ْنِم َءاَدَألا ُهَل أَو ءاهدحأب هطاقسإ هلو عیمحلا وأ لاّصِخلا دحأ

 قاتعإلا عنتمب :ثلاشلاو قبال | نع ٍةدابعلا دعبل ل ءال :يناثلاو «نيدلا ءاضقك کرت

 قوس وأ ماع ّيِبتجَأ عر ول نع ُعَقَ ناو بسّيملل ءالولا تابثإ رذعتل طقف
 يف قاَمِْإ ال .ٍدَبالا ِنَع دالا دبل ةنع ٌعقي ال :يناثلاو ءِنْيَدلا ءاضق ين امك

 . يف يمفارلا داريإ ٌرهاظو «يتّيملل ءالولا تابثإ دعو بيلا مدع عامتجإل ٌحّصألا
 و كاف . ماع 36 7 2
 لج فالخلا اذه مث «ةنع عقي هنأ :يناثلاو هوب عطقلا ةقيرط حيحرت يضتقي ويح رش

 ام ,نامألا | باتك يف يعفارلل اعبت ةضورلا يف هب حرص امك ِةَريحُمْ ةرافكلا ف

 يف عملا يف ِنْيلِعلا ىدحإ ىلع ٌءانب ّيبنحألا نم اهَعوقو كانه اًحّحّصَق ة ةبئرحلا

 ٍرْسُع ني هيف امل هيلإ لدعي الف . قاتعإ ريغب خب ريكا ةلوهس وهو ٍةرّيَحُمْلا ٍةَراَفَكْلا

 .ءالولا تابثإ

 نم ةّقَدّملا اً «يبجأو رار نم ءعامجإلاب ئءاَعُدَو ٌةَقَدَّص تملا عفنتو

 يبحألا يف اأو 2“ 5وريغو هما رع ءاملا يقس يف روهشملا َةَداَبَع ثيدحلف ثراولا

 :4 هلوقلف ثراو نم اعدل امو اأو .ديلع لا تح ذقو خلا ىلع نواعم هاف

 ا أ یب نحب معو راح ٍةَقَدَص ْنِم :ٍثَآلَن ْن الإ ُهَلَمع ّمْطَقلا َمدآ نبا تام اذإ]

 وإ هيا وسر اي: لاق هاب نإ طس نع سما نإ دوس نع ةَ نع 1(9)
 قس ) :َلاَق ؟لضفأ ةَدصلا ياف :تلق ع معن ] :َلاَف ؟اًهْنَع قصا تقام يما

 امهاور .ةنبراَملاب راعَس ةياقيس كلف [ ِءاَمْلا يَفَس ] :لاق نسحلا ةياور ينو .[ ءاَمْلا
 * ج :نايفسىلع فالتحإلا ركذ :تيملا نع ةقدصلا لضف :ننسلا يف يئاسنلا

 :ءاملا ةقدص لضف باب :بدألا باتك :ننسلا يف هجام نباو .؟ 7٠4-55 ص

 )۳۹۸٤(. ثيدحلا

 اب ينأ بشت للا َلْوْسَراَي :َلاَق ؛ادْعَس نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر سابع نب انع ©

 .[ َءاَمْلا تلم ! ] :َلاَق ؟ يِنُرمْأَت امف :َلاَق [ ْمَمَن ] :َلاَق ؟ بام ْدَقَواَْلَع تقص

 بئارغ) يف يطقرادلا هجرحأو :(؟١5075) ثيدحلا حرش :حتفلا يف رجح نبا لاق

 باتك :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلاو .هدانسإب هنع دلاخ نب دامح قيرط نم (كلام

 .(748345) ثيدحلا :ءاملا يقس يف درو ام باب :ةاكزلا
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 .* لسم هاور [ ُهَل وعذب حِلاَص دلو
 .ةدعلا | ُبحاص ُدلاَت تملا ! ىلع ؛ فقَرلا زري عرف

 و ؛روهشملا ىلع ةءارقلا ُباوث اندنع ؛تْيملا ىلإ يأ ءهيلإ ُلِصَي ال :ٌّعْرَف

 وب ح يِغبنيو .وتسّيملل هبَءارق باوث َلعجي ن ا ا ا رل

 ىقبيو ىلْوَأ هل وه اع روج ألف يعادل سيل ام تّيملل ُءاَعْذلا راج اذإو اعد

 يف يرجي لب ٍةءارقلاب صن ال ىنعما اذَهو اعلا ٍةباجتسا ىلع ًافوقْوَم هيف رمألا
 .لامعألا رئاس

5 

 كلم اًهنع لري مل ةع اهنأل ءاَهِضْعَب نَعَو ِةبِصَوْلا نع عوُجّرلا هَل :لضف
 اَم هيمو ن لحل رع :هلللط ٌُرَمُع لاق دقو ضبقلا لبق ةا تهب اًهْيِطْعُم

 تلقت :هِلْوَقِب ٠ , أ یحص دانسإب ةّشئاع نع هدنسأو اقيلعت يقهيبلا ةاور (ًءاش

 ءيثراوإ اَذَه وأ ويف ةحيرص اهنأل ءاهتحَسَف وأ اهبف َتْعَجَر وأ اهتلَطْنَأ وأ ةّيِصْوْلا
 يوما قلعت عطقنا اذإ الإ ثراولل ثوكي ال ُةنأل ؛ينَع ثاريم اذكو يتم َدْعِب يأ

 قاحغإو رايا نمر يف خسف نإو عیب ٌحوُحُرلا لصحيو يأ عبو ةنع ل

 :توملا دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب :ةيصولا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (584)

 رم :ًءايسَأ هال ن الإ ُهَلَمَع ُهْنَع عطفا ُناَسْنإلا تام اذإ ] ظفلب ٦۲٠/١ ٹیدحلا

 :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلاو .[ هَل وعذب حِلاص ٍدَّلو ذأ .هب ف مع ذأ .ةئراح ةَدَص
 .(1؟9.1) ثيدحلا ؛اياصولا باتك

 ةيصولا يف عوجرلا باب :اياصولا باتك :ىربكلا ننسلا ين ًاقيلعت يقهيبلا هاور )۲۸١(@
 .(ةّيصْوْلا نم َءاَش ام لحل لير :هظفلو 0 )۲۹۲١ رثألا :اهرييغتو

 ثدَح يب ْتدَح نإ :ِهِتيعَو يف ٌلْحّرلا بتكيِل):تلاق اهنع هللا | يضر ةشئاع رثأو (©

 .0 ۲۹۲ .ررثألا :ىربكلا ننسل | يف يقهيبلا هاور .(وَش يِتيِصو ريغ ن نأ َلْبَق تولا

 : خيال | طخ (؟) ةحخسنلا شماه يف (9)

 يسيح خيشلا لاق ؟آل وأ اعوُجُر وکی لهف اھب ىّصوملا ةيراحل | يبصوملا بط ول :ٌعرف
 «ناهحوف لب ملو َلَرَنأ نإو الف َلَرََع إو ءًاعرْخُر ناک لاح ّلَصتا نإ :نيدلا

 عور سيل حصألا



 1.۵ اًياَصَوْلا باتك

 تولا دنع كيم ُةَّيصولاو .دفنيف ِهِكْلِمِل فداصم لاحلا يف ُهقّرصت أل ءقاَدْصِإَو

 وأ ةه اكو يب ىّصوملا كله ول امك ٌةّيصولا تّعَل يبصوملا كلم يف يي ل اذ

 فصلا دصق روهظلف ةبملا يف اّمأ ّمّصَأْلا يف ف هنود اذكو ءةانلق ال «ضْق عم ِنْهَر

 ةا يف اّمأ < ءامهيف ال :يناشلاو «عسيلل ةَضْرُع تألف ٍْضرلا يف الأو هل ىصوملا نع

 ره نب كلل ليزي ال ةنألف ٍنهّرلا يف اًنأو كِعرْحُر يف اًذكف هكلم يف وي مل ُهنألف

 تعب نإ :اهنلاث «يواحلا يف ٌةحوأ ةدسافلا ةبملا يفو «مادختسالاك عافتنا عون

 يف ُهَلاَق امك ًاضيأ دسافلا نهرلا يف اهتدرط ميف ةمالكو .ًالف آلإو اعوُحُر تناك

 يف ٍلْيِكْوَت اَذكَو م اَمِل ٌعِوُحُر اضي ءا انف يأ «تافرتصتلا هب ٍةيصْبَو اكل

 ءال :يناثلاو ٌعوحرلا هب لصحي رمأ ىل ىلإ ٌلْسَرَت هنأل ّحّصألا يف يل هيضْرعَو هع عیب

 س عب یل شمت نول شلي سرا انإف ءنّيعع َِّيص | يف هلك اذه ةي

 هلام عي َكّله ول اذكو ًاعوُجُر نكي م اير وأ ناس وأ عيبب کلم

 عاتي ْوَلَو ميلستلا ناكمإ نع ةحرحأ ُهنأل ٌعوُجُر ِةَّيَعُم ةطنج طلخو

 صو مل ةدايز طلخلاب ثدحأ ُهنأل غوُجْرَف اًهنم َدَوْجَأِب اّهَطَلَخَف ةَرْبْص نِم
 ةدايز ٌرضت الف اعاش هب اطولخم ناك هب ىّصوملا ّدأل لف اًهِلْثِمِب وأ ءاهييلستب

 ىّصوملا بيع ول ام ُهّبشأف ناصقنلاب هيف ٌرييغتلا نال .ْحّصأْلا يف اراب اذكو ءطلخلا

 يللا شاف ناك اع هب ىضومل ريغ نال عوج هنأ :يناثلاو تتعب فلتأ وأ د

 ُهَراَجْماو باحصألا ةَّماع ىلإ ُهّبسنو بطلا وُبأ يضاقلا هدروأ ام اذهو ؛دوحألاب

 اهب ىو ٍةَطْنِح ْنْحْطَو هوب مرح لب احأل ُهَحّر ام 'يعفارلا بيدي مو مامإل
 سارعو ءاَنبَو ًاصْيمَق بز ْعْطَقَو لزغ جنستو نطق ُلْرَغَو قت ْنْجَعَو اهرب

 ر و ا

 ضارعإلاب ُةَراعشإو نع مسالا لاوزل عوج ٍةَصَّرَع يف

 هريغ ىح يف يِصوُي نأ َعّرُش اذإ ُهنأل ءنْيَدلا ءاّضقب ءاَصْيإلا ْنَسُي لصف
 هنع رجعي يذلا امأ «لاحلا يف ُهنع رجعي ال يذلا نيَدلا يف اذهو «ىلأ هيسفن ةّصاخف



 اًياَضَوْلا اتك ١

 درو «ملاظملا ٌدر يف ءاصيإلا اذكو :لاق ةضورلا ي : ُهَركذ «ةبحاو وب ةَياَصولاَف لاحلا يف

 ذيفنت يف ًاضيأ ٌءاصيإلا سي يأ ءاَياَضَوْلا ايفو ةنس كلذ نإ :هلوق يف يعفارلا ىلع

 ,لافطألا ٍرْمَأ يف ٍرَظنلاَو طخ ةأر امك« لاذلاو ءافلا ني ءاي ةدايزب وهو ءاناصولا

 ,*ذادقملاو ٌنامشُع مُهنم ةباحصلا نم ةعامج كلذ َّلَعَف دقو ًاضي ًاضيأ نسي يأ

 لق ولو نود وأ يص ىلإ يالا حصن الف يأ فيل يِصَوْلا طْرسَو

 اذإ هيبا ىلإ مث يز ىلإ ةّيصولا حصت ْمَعَن ءاهلهأ نم اَسْيلو ةنامأو ةيالو اهنأل ةنونج

 ناهجو اهتّحص يفق قافأ اذإ نونجملا هدلوىلإ مث رايزىلإ ىصوأ ولف ؛يتأيس امك غلب
 لوغشم وهو اغار يِعْدَتست اهنأل قيقر ىلإ حصت الف يأ ةَْرُحَو «يدرواملا هلق

 نم اهيف امل قساف ىلإ روحت الف يأ ةلاَدَعَو ءوريغ ُدْبَعو ُةدْبَع ءاوسو ِديَسلا ٍةَمدخب
 نسم ىلإ م الف يأ دب ىّصْوُمْلا يف فّرَصتلا ىلإ َةَياَدِهَو قنامألاو ةيالولا ىنعم

 عضال اهنأل عي را وأ م وأ يرمون ه يدع الو ع

 مهم هنأل يملا ىلإ ململ ةياصو روحت الف ُمالْسِإَو لاح اذه َْمِل ضيوفا ىلإ

 5 امه ناك اذإو "ةيآلا 4...ةئاّطب اودع الل :ىلاعت لاق ميما ىح ف

 ناَفَع ن ب نافع ه5 رْبَبْرلا ىلإ ىّصْوُأ :لاق يأ نع ةورش نب ماشه نع ©(187)

 دوْسألا ن : ْعْيِطُمو دولا نب : ُدادقمْلاَ وعلم نب هلل ادْبَعَو مفْوَع نب نَمْحرلادَبَحَو
 ام لاو محلا هللا دشن :عيطم هل أ لاق .(َكَتيِصَو لقا ال) : :عْيِطُمل لاقف . . ااو

 وأ ةكري تک رت ول) :لوقب رع تيس ينإ بط باطلا نب َرَمُع أر الإ عبا

 .(يسيلا ناكر أ نم نك نإ اولا نإ رئتؤلا ىلإ تدوم وح ىلإ ادْهَع تذهع
 0۷ رثألا :ءايصوألا باب :اياصولا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هآور

 ١ :بتكف ووم ن هل ادع ىّصْوَ :لاق ؛رْيَبْرلا نب ي ادْبَع نب رماع نع @

 0 يف اَنْ رل نب هلل ادلبع هينا ىلإ ماعلا نب ريتزلا ىلإ هللا ىلإ يتّيصَو

 لَو كمهنْذإ الإ ياب نِ هأرثا وَر ال هو يک ټ يف ايفو ايو ام لپو

 .(۱۲۹۲۸) رثألا :ىربكلا ننسلا ين يفهيبلا هاور .(بنيَر كلذ يف نصحت

 لاب مكن ال ْمُكَبَوُد ْنِم ةناطب اوت ال اونمآ نيل اما :۱۱۸ / نارمع لآ (۲۸۷)
 ك اني ذم رکا مرو يِفْسُن امو ْمهِهاَْفأ ن ُاَضْفَبْا تدب ذق مَع ا اور

 و



 اًياَصَوْلا باك

 هيد يف ًالَدَع ناك اذإ أ يم ىلإ يّمذ ِةّيِص ةّبِصَو ُراَوَج حمال نکل تیلو حصت

 عملا :ينانلاو ودالوأل الر توکی نأ روج امك .يعفارلل اعبت ةضورلا يف هدي امك

 .ةداهشلاك

 .هيلع مما ٌةداهش روحت امك مِم ىلإ يملا ةَاَصو زوجت :ٌعْرَ

 رضي :يناثلاو «ًريصبلا ةّبشأف ٍةداهّشلا لهأ نم ُهنأل .حّصْألا يف ىَمَعْلا ٌرْضْي الو

 .يضاقلا ةححصو .وريغ أ هيل ضو لف ويسفنم ءارشلاو عيبا ىلع ىلع ٌرِدقي ال هنأل

 امك اَمُهْنَع للا يضر صفح ىلإ ىَصْرَأ َرَمُع ّنأل ُةَروُكّذلا طرشت الو
 .حوتفلا وُبأ هركذ ةأرملاك ىتخلاو «ةيالو اهنأل معن :ليقو واد وبآ ةحرخأ

 .ةقَفَش رثكأ اهنأل ءاهيف طورشلا تلصح اذإ أ ءاَهرْيَغ نِمىَلوَأ لاقطألا مو
 لافطألا َوُدَع يصولا نوكي ال نأ وهو ٌرخآ طر ٌنوُرخآو ينايورلا داز :ةيبنت

 نوكي نأ يِغبني :اولاقف رصقخم ظفلب طورشلا اورصحو هويلإ مهرمأ ضوفي يذلا

 «يمذلاب ضقتنُي ةنكل «يعفارلا ُهَركذ امك ٍلْفطلا ىلع ُةتداهش ُلَيقُت ثيحب يصولا

 .هيلع ةتداهش ُلَبقَت الو يملا ىلإ ىَصْوُي ةنإف

 توملا لاح اهحصأ ؛ةجوأ ٍةَروكذملا طورشلا رابتعا تقو يف :ٌعْرَف

 .4نوُلِقْعَت متنك نإ تايآلا
 ؛رَمُع ةقَدَص خست ؛د# باطخلا نب رمع نب هلل ادبع نب هلل ادبع نب ديمحلادبع نع (۲۸۸)

 نإ .نينمؤحلا ري ريا رع هل اًدِبَع وہ ىّصْوَأ ام اذه .ميحرلا نَمْحّرلا هللا ملسي) :اًهيِفَو

 يبل مهس ماا نف يذل لر عر ےب : ةّمريصو اغ نإ . ْثَدَح وپ َثَدَح

 ام ُةَصْقَح هِت «يواّرْلاب يي ٌدَّمَحُم ُهَمَمْطَأ يلا ةئايلاو هيو يلا هيرو رعب

 ارب ىأر تح يم .ىرتش الر عا ال ذآ اھل : ن يأّرلا ود همٿ تشع

 ىرَتشا وأ لكا زا لأ نإ ةو نم ىلع جرح الو .یترقلا يوو ٍمْوُرْحَمْلاَو لِئاَسلا
 فقوي لحرلا يف ءاج ام باب :اياصولا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(ُْنِم اصْيقَر
 زاوج باب :فقولا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .(۲۸۷۹) ثيدحلا :فقولا

 )١7174(. ثيدحلا :ضبقي مل نإو ةمرحلا ةقدصلا



 اًياَصَوْلا باتك ا

 يِضاَقْلا اَذَكَو احلا مق هانعم ينو طْرّشلا لاوزل ,قمسفلاب ّيِصَوْلا لزَعنيَو

 ىلعتل ْمَظْعَألا ُماَمإلا ال ,مظعألا مامإلاك ال :يناثلاو ءاضيأ كلذل الا يف

 .هيتآلوب لكلا حاصلا

 .يفّلكم رخ لک نب ةو دفنت نويذلا ءاّضق يف ٌءاَصِيإلا حصو :لمَ

 هتيرصو ةقرفتو اهني ءاضق يف بسلا نب اهتځص يبضنقي ٌةرهاظو .هيلع رصتقا اذك

 كلذ ىلع هك امك اسهيلإ دشا ةفاضإ يغبنيف «لاملا يف هئم اهِيَّحصب لوقلا ىلع

 تيأر مث لاذلاو ءافلا نيب تحت اشم ءايب وه ديف هلوقو ءبلطلا بحاص

 كلذ َّنأ ًابيرق وه ٌرَكَذ دقو لاذلا اذكو مَضلاب ءافلا طّبضو ء فنصلا طع اهطاقسإ

 .كلذ ما ٍنْيَدلا ءاّضقب ءاصيإلا يِنعَأ .ةنس

 يَفْيلكَتلاَو ةّيرْحلا 3 يأ ءاَذَه ْعَم «نيناجياو يأ «لافطألا ٍرْأ يف ُطَرَعْسُيَو

 تف ءوريغ ني ٍضْيِْفَعب ال عْرتشلا ةهج نم ءادتبا يأ هع الو هَل نوُكَي نأ

 صوأ ول ىتح براقألا نم اًمِهريغ نود مهيلع الع نإو ٌدحلاو بألل ةياصولا

 ذإو دَر ةّياصولا ّمِصت مل دَر هيف ّرظنلا لعجو يشب مه يح رأ مهدحأ
 نالا نأ :رحبلا ييو «نونجاب هيفسلا غلابلا قاحلإب ىِلَجُم م حصو ةيصولا تص

 ا يلع ةيالولاب ييصوي نأ بألا نم حصي ال ٍهفسب هيلع رجح اذإ َلقاعلا غلابلا

 هلا رص مث ًاديِشَر ِهِغولُب ةلاح ىلإ ريش ثي اذهو :ةيافكلا يف لاق «مكاحلاب ُهَرْجَح

 أل ءرَهظَألا يف ُهَل زاَج هيف ُهَل ذأ نقف ليكو لاك ءاَصِنإلا يصل سيل

 «توملاب هنذإ نالطبل ءال :يناشلاو عةّيصولا 5 ةبانعسالا الف يصوي د نأ بلل

 ضم لا م

 .ًالف الإو َّمّص انعم ناك نإ :ثلاثلاو

 َوُهِف َمِدَق وأ غلب اذإُف ٍدْيَز موق وأ ينا غول ىلإ َكِبَلإ تيصوأ :َلاق ولو

 ةطورشم يناثلا ىلإ ةّياصولا ّلعحو امهيلإ ىصو أ يذلا ره يصوملا أل َناَج ّيِصَرْلا

 .تالاهجلاو ٌراطخألا ٌلمتحي اميك قيلعتلا لمتحت ةّيصولاو .طرشب

 نم ىلإ تيصوأ قف توملا ثداح كب ثّدح اذإف كليلإ تيصوأ :لاق :َّعّرف



 اًياَصَوْلا باتك

 .لوهجب هيلإ ىصوملا نأل رهظألا ىلع ةلطابف ؛َيِّيِصَو كيرف وأ هل تيصوأ

 نأ ؛ِةَيآلوْلا ةفيعب ّيَح ُدَجْ او «لافطألا رمأ يف يأ :يبصَو بص زوجي الو

 بألا ريغ نأ تنبو لقط جوز ءصِنإلا ر ءجْيِورَتلا ةيالوك ًاعرش ةعباث ُةتيالو

 .ةريغصلاو ٌريغصلا ُخّوَرُي ال حلاو

 :ييصوملا ظفل يأ ُهظْفَلَو
 ر ر و 4 #&

 مم َكَجمَقأك يأ أ امموْحَنَو تضف وأ كيلا تيصو

 َكيلإ تْيَصوأ :لاق اذإ امك يأ تقلا «يصروملا ظفل يف يأ هيف ٌروُجَيَو «يِماَقَم

 تالاهجلاو ٌراطخألا لمحت اهنأل ؛كيلإ تيصوأ دقف تم اذإك أ ُقيِلْغلاَو س

 .ًايرق فلس امك

 يف فّرصتلاو ينوي ءاضقب َكيلإ تيصوأك يأ هيف يِصْوُي اَم نايب طرشي

 كلك و :لاق ول امك ءال َكِيَلِإ ْتْيصْوُأ ىَلَع رص نإف ءامهوحن و يلافطأ لاومأ

 حصي الو قلاكو لاك ًاظفل لوبقلا طوتشُيو يأ ُلوُبَقْلاَو ليكوتلا هب ام ني لو
 يف ذرلاو .ةلاكولاك حصي :يناشلاو «لالاب ةَّيصولا لوبقك «ّحّصألا يف ِهِتاَيَح يف

 ُمالكلا ٌمّدقت دقو ءاعطق ْتْعَل تولا دعب در ولو .بفالخلا اذه ىلع يبصوملا ةايح

 َكاذو لافطألا ىلع اياصولا يف انه ّمالكلا ركل ؛بابلا ءانثأ يف هل ىصوملا لوبق ىلع

 .ةملغاف اهريغ يف

 ؛ٌعامتحإلا وهو ّلقألاب احألا ىلع ًاليزنت ءاَمْهُدَحَأ ذري ْمَل نينا ىّصَو ؤو
 زاحب ىلع ًالْمَح يقيقحلا رهاظلا ةفلاخم نم هيف امل ٌلِكتُ وهو :نيدلاٌرِع خيشلا لاق

 .نذإلاب ًالَمَع ٌدارفنالا زوجي هنإف يأ هب ب حرص نإ ال إ ؛نذإلا ١ ديل هيلع لدي مل «رایعب

 ةّيصولا ذيفنتو «يراوعلاو .بوصغلا درك هب لقتسي اميف امهيلإ ىّصوأ ول :ّعْرَ

 يوغبلا ُهلاق فارفنالا امّهنم كلف ؛هيسج نم ةكرتلا يف يذلا ٍنْيَدلا ءاضقو نيعم

 .يعفارلا کشا ةريغو

 قلطأو ةلاكولا ةّبشأف نذإلاب فرصت ُهنأل اش ىم ٌلْرَعْلا ّيِصَوْلاَو يِصْوُمْلِلَو

 ىلع بغي ملو هيلع نّيعتي مل اذإ امي ودييقت نم دب الو ُةّسفن صولا لزع ٌراوج انّه



 اًياَصَوْلا باتك . ل

 نم ةضورلا يف لاق ءهيلع ّمُرَح الإو ٍهريغو ضاق نم مِلاظ ءاليتساب لالا فلت هنظ

 رع حصي ال ُهنأب :حّرصو نْيٌدلاَزِع خيسشلاو حالصلا نبا هيلإ هقبسو هودئاوز

 ةمزال ةَراَجِإف ٍدَقَعِب تناك ناف الإو ةرئاجف ضّرعلا نم تلخ نإ :يدرواملا لاقو

 .ةلاعجف الإو

 ةَماقإ رحل هيو هزيويب يأ يصولا َقّدُص ِهِبَلَع قاقنإلا يف ُهَعَراَنَو لفطلا علب اذِإَو

 ؛هيلع ةنيبلا ةماقإ سعي ال هنأل كولا قد غ ولا دعب ِهْيلِإ عفذ يف وأ ءهيلع ةنيبلا

 اذهو .مّن ْنِم اهعجارف وجو ٍةدايزب ةلاكولا ريغاوأ يف ةلأسملا ذه ُفنصملا ٌَركذ دقو

 ًاعبت ةضورلا يف هب حرص امك وثم نونحملا لب يصلاب صتخي ال ٌروكذملا مكحلا

 .يعفارلل

 ريض هم
 هيوم دعي هراد عيب ىّصوأ | اذإ هنأ : :لافقلا ىّواسف يف : باا هب متخي عرف

 رع

8 
 رار <

 ل :يڙتش | لاقف َناَّدلا يصولا عابف يصوم تامو یارقفلایلع هب ق قَّدصَتِيو

 .كلذ ٌهلف «مكاحلا دنع كتيصو تبنت ىتح نمثل كيل كيلإ ُمْلسُأ

 .اهتميقب )١(: ةحسنلا ف (#)



 فر

 يرجنلا سر ار ب
0 

 نم ٌةَدوخَأَم « ءاَهَظَمْحَيِإ رخآ دنع هئا وَ اًهُكلاَم امضي نْيَعِل مسا يه :ةَعِيِوَوْلا

 الف لوق | نم :ليقو «ع دولا دنع ةنكاَس اَهَنَأَكَف يكس اذإ | ٌعَدَيَو َءيشلا عدو

 اا ا م ف يغ اَهَنَأل شيعا ن * صفح يف يعد ين

 هر يف يلا م اذِإ ذإ ُبْوَشلَو طقم ملا اي يف ٌنيَعلا م رت ٍةَرْوكذَملا

 EH :ىلقت لوق اهيف لصألاو وع ندر مك ع تک و كرو

8 تاناّمآلا ودون نأ ا هللا كلو :ىلاغت هل وق و ُةَتاَمَأ نمت
 

 الو كَما نم م ىلإ ةنامألا دا ] :مالَسلاو ٌةالّصلا ا هيلع هين لوقو "4...اب

 لب ٌةَحاح ساشا ألو ور ىلع مكاحلا م ل

 .اهيلإ ةرورض

 0 تا سال 7 لي 2 م عع هلع ع َرَجَع م

 بحاص مّضَو «كالهلل اهّضّرعي ةنأل ءاهلوبق ِهْيَلَع َمُرَح اًيِظفح ْنَع َرَجَع

 عدلا (ضقعلا) و .خسنلا عيمج يت اهمسر اذكه (#)

 .۲۸۳ / ةرقبلا (۲۸۹)

 ) )۲۹٠۰ءاسنلا / /51.

 حيحص :لاقو ؛(71/9595١) ثيدحلا :عويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور )595١(

 ادهاش سنأ ثيدح ركذو .صيخلتلا يب يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع

 :هدي تحت نم هقح ذخأي لحرلا يف باب :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاورو .هل

 اذه :لاقو «14*2055) ثيدحلا :عويبلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو .(8هه) ثيدحلا

١١1١ 
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 م

 هَِئاَمأِب قبي ملو َردَق ْنَمَو هيسفت ةنامأب قولا مدع زجعلا ىلإ يدرواملاو بذهلا
 ينب ال رحت ةَرابع ّنإف یفاصت نم وهو هللا ةر وب مرح اذك رک ق
 ملو هركي :لوقي نم مهو زوجي ال :لوقي نم مهنم :حرشلا ةرابعو ءالي نأ

 :ةضورلا ةرابعو .اهنسحأامو فلس اع رّرَحُملا يف ربع كلذلف ؛امّهنم ادجاو حجري

 ن ي اخر ؛ةَهاركلاب باتكلا يف ُهُمْرَجَف ناهجو ؟ هركي وأ اهلوبق مرحي له

 دسفملا لوصح يف كسلا لحأل ٌرهاظ وه :ْمُعَن .هجرش يف يعفارلا الو ةضورلا
 لالا عانا رغ ريغ نم اهلوبق ٌدارأ أ اذإ امبف هلك اذه نأ رهظيو :بلطلا بحاص لاق
 اذإ كلذ لم اذكو «ةهارك الو ٌميرحت الف َكلذب يضر ؛ةَعلطأ اذإ امأ .لاحلا ىلع

 الو يف امك اضيأ هب ضوخلا | دنع لرمي دقف لوبقلا يعن اذإ امأ .لوبقلا نّيعتي م

 اِيَ نوع يف هل او ] :ٌمالّسسلاو ةالّصلا هيلع هلوقل بجسم را قو ناف ءءاضقلا
 داور ارز تل ١ ناك

 لبني مل نإ فاخو ريغ مث ' اهل ٌحلصي نم نکی د مل اذإ ٌلوبقلا بجي دق

 فتي نأ نود لوبقلا لصأ ىلع لومحم وهو .ُةّريغو ببذهملا بحاص ُهَلاق ا

 .زازبلا جّرفلا وب أ هيلع هَ امك هروحو ؛ضوع ريغ نم ظفحلا يف هيسفن ةَعفنم

 يف هاما ةنأل ليكو لُكَوُم طرش ,عورملاو عدرا طرش يأ ءاَمْهْطْرَسَو

 برک نم ُةبرُك نيم ْنَع سفن نم ] ل هللا | َلوْسر لا :لاق ؛هيط ةريره يبأ نع (۲۹۲)
 هلع هللا رسي رشم ىلع رس نمو .ةَمايَقلا مو سرك ٠ أري ةيرك ُهْنَع هللا سفن ؛ايندلا

 دما درع يف لاو .ةربعآلاو اًينّدلا يف هللا هس ؛ًامِلْسُم رس مو .ةرحآلار اًيدلا يف

 فيم هن لا َلهَس ءأسْلح مف سمعي اقيرط كس نمو يج نوع يف ديلا ناک ام

 مَ وسرير للا باتك نوي هللا تول نم نت يف من عطش امو .ٍةنحْا ىلإ
 .ُهَدْنِع ميف هللا مشرك ذو ُةَكَبالمْلا هح ُةَمْحّرلا مهتيشغو ةنيكم ةتيكَلا ٌمهَِلَع ترت الإ
 باب :ركذلا باتك :حيحصلا يف ملسم ه اور < .[ ةن هب غرس مل مع ب طب نسر

 :ًارصتتع ننسلا يف دوادوبأو .(5133/74)ثيدحلا :نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف

 باتك :عماجلا يف يذمزلاو .(4557) ثيدحلا :ملسمللا ةنوعملا يف باب :بدألا باتك
 .(4١؟5) ثيدحلا :ملسملا ىلع رتسلا يف ءاج ام باب :دودحلا



 ۳ ةَعْيِدَوْلا باك

 ْحَصَألاَو لاق يتسالاىلع ِةلاَدلا طافلألا نم ُةّهبشأ امو ةنامأ هذ اذكو يأ ءهظقح

 .ةلاكولا يف امك لوقنملاو راقَعلا يف يأ ضْبَقْلا ىفكير اظفل ُلوُبَقْلا ٌطَرَتْسُي ال هن

 اذه ظفحاك رمألا ةغيص نيب ٌلَصفُي :ثلاثلاو دمع اهّنأ ىلع ٌءانب طرشت :يناثلاو

 ىلع تفعلي :قوتملا لاق امك ٌفالخلاو .ةلاكولا يف امك ؛َكَتْعَدْوَأَك ٍدْقَعلاو ءلالا

 اعم وأ اًهظافلأ اهيف ُريتعُي دوقعلا نأ

 ةثالث ضبقلا ىلع اهيقوت يفف ؟ ل مأ لوبقلا اَنْطَرَش ماوس ةعيدولا لبق اذإ عرف

 ياب يف عدوا ناك نإ هنأ :يلازغلاىتفأو «هلباقع يلوتملاو ءهينع يوغبلا مرج يحوأ
 يتوناح يف يعاتم ىلإ ظنا :لاق ول امك بر ريغ دي يف وأ أَم هيف اًهْعَّض :لاقف
 .الف .ْمَعَن :لاقف

 لبق نإَف ادي الك امّهَعاديإ نال هبي مل الام نونجَم ْوَأ يِبص ُهَعَدْوَأ ولو

 فاحول معن ءورمأ يف رظانلاىلإ ٌدّرلاب الإ نامضلا لوري الو ؛ُهَّبصغ ول امك َنِمّض

 نأ ٌرهظيو .حصألا ىلع ٌةنمضي مل ءانْوَص ِةَبْسِحْلا هجو ىلع ُهَّدحأف هدي يف ةكاله

 ال نأ يِغبنيف ؛نكي مل ناف ريغ اًهظفحي نم كانه ناك اذإ ام يفالخلا لع كوكي

 .ذحألا بوجو عم ُنْيِوْضَتلا ليحتسيو دحألا هيلع بج ُهنإف ؛ًاعطق نمضي

 اا

 ول امك وهف ُهَظْفِح هيلع سيل ذإ « ْنَمْضَي مل ُةدنِع فلت الام اص عَدْوَأ َوَلَو

 ىلع ُهْطْلْسُي مل نأل ّحّصألا يف َنِمَض ُهَقَلتَأ نِإَو رطاَمْحِتسا ريغ نم غلاب دنع هكر ت

 ءال :يناثلاو .ةريغ فلتأف ءيش لكأل وراد لوحد يف هل ٌنِذَأ ول امك مضيف هفالتإ

 ميلا نأ لوا | ىلع قرفلاو يلع نابض الف قلت يل همس ايش عاب ول امك

 عضوم يف يعفارلل عبق ةضورلا يف همالك ىضتقمو ءيفّرصتلا ىلع لسنا ُنِّمضتي
 ُهَليقَف ادبع ناك ول : :لاقو ؛يلتقلا رب نيهتصلا ضعب اًمُهصّصو «ينالا حيحصت

 .ًاعطق ُهئمض

 ,ةانررق امك ُهَدنع عاديإلاو .هعاديإ يف يأ ,يبّصك ِهفَسب ِهْيِلَع َروُجْحَملاَو 2 0 4 ٤ 1 م م عوضا ر هاما وم
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 اذهو ٍظفحلا يف ةلاكو اهنأل .هلمفإو دوز عدرا را عدزثل توَمب عفترتو

 اَمُهْلَو «نايبلا ُبحاص ُهلاق هفسب هيلع رجح اذإ اضي اضيأ ٌعفترتو ؛ةلاكولا ٌمكح

 ٌعربتم ةنألف ؛ٌعَدوملا امأو كلام ةنألف «عووملا امأ يسْقَو لك ُرلاَو داد رسالا

 .َلَّوَأ ةقلاخ امو عامجإلاب َُناَمأْلا اًهُلصَأَو ظفحلاب
5 

 م هم

 ْنَمْصَيَق رذغ لو نذإ الب ُهَرْيَغ َعوْوُي نأ :اهنِم ضرار هب ةنوُمْصَم ُرْيِصَت دَقَو

 نال ,ْنَمْضَي مل يضاقلا َعقْؤأ نإ :َليِقَو يدي الو ريغ قاماپ َضْرَي مل كاملا ّنأل
 ًاريضاح كلاما تاك نإ ةنأل قرف ال هنأ أ حصألاو َنييِئاغلا ُبئان رهو ٌرهظأ ةتنامأ

 اذإو همش ل كلل سز مو ویا ةرورض الف ااغ ناك كر «هيلع هل ةيالو الف

 ٍةَناَرخ يف اَهْعَضَي وأ ززجلا ىلإ اًهلِمْحَي هم ْنَمِب ةتاعيسالا تّراَج ِءاَهنع هدب ْلِزُي مَ

 لا اًهّرمأ ضف الو .ودي نع جرحا ام الر ؛اهب تَرَ ةداعلا ّنأل ةكر تشم
 ةأر ذك ٍءاحلا رسكب رخل ؛ُنْيِصَحْلا يضر للا يف هسا زرا .هريغ

 ميلست يف يأ هليو وأ ِكِلاَمْلا ىلإ هدر ارفَس دار اذإو لوم طخب ًاطوبضم

 ٍةَيعِل يأ ءاَمْهَدَقَف نإ ةّماقم ٌمئاق ُهنأل هلاغشأ ةّماع يف وأ ةّصاخ نيعلا كلت

 ُبونيف ٌلوبقلا ُهَمِزل ايضاح ناك ول كلاما ّنأل اهلوبق هيلعو يأ ءيِضاَقْلاَف ءاهوجتو

 يأ نمف ُهَدَقَف ناف باغ اَهّيِلَوَو ةأرما تط ول امك يعل دنع ٌمكاحلا نع

 ىلع بجي لهو .رفّسلا ريخأت ىلإ يّدؤي الل «ّحصألا يف ريغ اذكو عذرا ُهنهتأي

 ناف ءيبوُخولا ٌحيحرت ٌرهظيو .ةيافكلا يف ناهجو هيف ؟نيمألا ىلع ُداهشإلا ع درمل

 .داهشإلا ىلع ٍةردقلا لاحب فالخلا ٌصيصخت دعي الو ركن دق َنيمألا

 .ٌنِمص بيترتلا اذه كرت ول :ٌعْرَف

 اما اهب مّلْعُأ نِإَف ذحألل اهّضّرع ُهنأل َنِمَض َرْفاَسَو ٍعِضْوَمب اًهنفَذ نإف

 ي يف رادلا يف ام ّنأل َّحّصألا يف ْنَمْصَي مل ثم رر وهو يأ يطْوَمْلا نكس
 لعجو .ٌعاديإ ال ٌمالعإ كلذ نأل «نمضي :يناشلاو اإ ُهَعدوأ ةنأكف ؛اهنكاس

 اذهو «سراحلا ةَبقارُم قرف نم وأ بناوحلا نم اًهَبقارُي نأ ىنكسلا ىنعم يف ٌمامإلا
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 فنصملا هركذ يذلا فالحل ا لع نأ :ُمَّلْعاَو .داهشإلا :ليقو ُتاَمِيْثإلا هليبس ٌمالعإلا

 ؛ميلستلا يف قبس امك مياحلا نكسمب نقلا ىلع ٍةردقلا مدع عم كلذ َّلَعَف اذإ اميف

 طرشي ال ذإ هل ٌميلست هيلع هيَقفاومو هب همالعإ عم تكس اميف َنْفَذلا أل اقلط ال
 امجإ ٍديلاب ذحألا مسلو ميلستلا يف

 َعّدوأ اذإ اذه مث ِرَضَسْلا زر َنوُد رفّسلا َرْرِح ّنأل نص اهب َرفاَس ْوْلَو

 مرح امك «َناَمَض الف اهب عَن اعَجَتتُم وأ اهب ٌرئاسف ًارفاسُم عدو نإ ًريضاح

 وأ َقْئِرَح عفو اذ الإ ةَعدوأ نح يضر كلاما نأل يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هب

 لب يب ٍرّدُعلا مايقل نمضي ال ُهنإف يأ قبس اَمَك هل اهدي نم ْنَع َرَجَعَو هزاع
 مقبلا يف ٌةَاَمْلاَو ٌيِنَِحْلاَو ضم م رهف الإو ةلاحلا هذه يف اهب ٌرفسلا ُهُملي

 رفسلاك ٌراَذْعَأ «ىيلإ اهّلقني رحخآ ارح ذج مو يأ ءِباَرَخْلاىَّلَع زرجْلا فارشإو

 رذعلا روهظل عاديإلا زاوَح يف يأ
 .ةراغإلا ٌمَّصْفَألاَو ةي هَ ٌةراعلا :ُةَدِئاَف

 ىلإ وأ ٍمِكاَحْلاَف َالإَو ليكو وأ ِكِلاَمْلاىَلِإ اهدري افوَحُم ًاضَرَم ضرَم اذإو

 ّرمألا و مالعإلا ةّيصولاب دارملاو .رفسلا دارأ اذإ امك نيمأىلإ يأ اهب يصب وأ نما

 ةارلا ذأ يضتقي ةكنألا الكر يارا لاق امك تسلا وه اذه يبرم دعب امر

 ثراولا ذإ «تارفلل اهّضّرع ُهنأل نهض ْلَعفَي ْمَل نِإَف «كلذك سيلو هيلإ اهّمّلسي نأ

 ةنيب ةعيدولاب نكت مل اذ ذِإ امه كلذ ةعفرلا نبا دقو ويقتل اهيو ايلا رهاظ ُدمتعي

 ليغ لق اذإ | اذكو ئأ أف تام انأب نكي ْمَ اذ أل ! ةّيصولاك اهنأل «ةيقاب

 يعي كلذ نع لكس : دقو يوما لس يبأ لوق نسحأ امو ءريصقتلا ءافتنال

 .فدصملا ٌةَركذ ام ُهٌدارمو .ًاضَرَم تام نإ ْمَعَن ءاضَرَع تام نإ ال املا

 الو :ٌمامإلا لاق ؛ُةانركذ اميف أفرح ضم ْنَمك تقل سوبخملا عرف

 .ضرم ريغ نِ ٍمَرَهْلا ىلإ ُءاهنتالا هب قتلي

 لتقل :(غ)) ةحسلا يف (#)
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 تشي ال طخ ّنأل تعدو اذه نأ :ةباتكلا ورجع مياستلا ةثررلا مرلي ال :ٌعْ

 3 دعب اهئارش : لامتحاب ُةريغ ُهَللعو ىاصقتسالا يف ُهلْلع اذك ؛هبتاك ىلع ًامَح

 او ءاَهَنَمْضَي ملو هكر ت يف ميعيلا ةكر ت دوت ملو يضاقلا تام اذإ :ٌعرف

 طف اذإ يمضي امف :لاقو ؛هيواتف يف حالّسلا نبا ُهلاق الام ٍدحأل يعي ملو صر

 فَي وأ يضرم نع تنام اوس

 اهيضيرعتل «َنِمَض ٍزْرِحْلا يف اَهَنْوُذ ىّرخأىلإ راد وأ ةَلحَم نم القت اذإ اهنمو
 مدسعل نامض الف يأ الف َنْرْحَأ هيل رتل ناك وأ ١ ايواست نإو يآ ار كالهلل

 ؛ةدححاو راد يف تسيب ىلإ ونسيب نم لقت اذإ اع (ىَرْخُأ یر هلوقب ززاحاو «يرفّلا
 اذإ هنأ :لافقلا ىّواتف يفو .رَرْخأ لوألا ناك نإو امض ال.ةنإف ٍدحاو ناخ وأ

 اًَهَدَرْوَأ هنأل هلْمَحْل َةَنْوُم ال امم تناك نإ نامض الف َرّرْخَأ ىرخأ ىلإ ةي ةيرق نم الق

 ةرمأ نإف ؛عاديإلا قلطأ اذإ هلك اذه مث ءاهّلوبق عِدومل مزل هيلإ لوقنملا عيضوملا يف

 نم ٌُهنأل ياتعملا ىلع اهنع اهُعفد هيلع بحي ُهنأ يآ هتاف َعَقْذَي ال نأ :اهنمَو

 ءاهلتم ترم هدم مالا ناكسإب أ ءاَهَقْلَع كرف باد ُهَعَدْوَأ ولف ءلفيملا لوُصأ

 طا محل اقلب نأ رلي ناف يدع قلطأ وأ اَهِفْلَع ف ةا اوس ئا َنِمَص
 نإ ؛الف اَهّيِرعُم لبق تنام اذإ اّمأ .اهلوبقب ةّمزتلا يذلا ظفحلا صحي هبو ؛ىلاعت

 ّمصألا ىلع الف ًالإو َنِيَض وب ٌمِلاع وهو ناك نإف قباس ّشْطَع وأ ٌعوُج اهب نكي
 جورا ةرحل يصغي معن يفالتالا ي ين نذإلل ,حْيِحّملا ىلع الف ُهنَع ُهاَهَن نإ

 مئا هنأ ليلدب :عرّشلا ُةّبجوأ مع ِهيْهنِل مكح ال ُهنأل ؛ٌنمضي :يناثلاو

5 3 
 ذا

 لاعما ةَمرل ُىَقَّسلاو ُفْلَعلا اهب رضي ةّمححت وأ نوف ةميهبلاب ناك ول :ٌّعّرَف

 حعنب يأ ءافلع كلاما ةطغأ ذ إو نِي تئامف ةلعلا لاوز َلْبق فلاح ولف ويه

 ناف ءاهفلع يطع وأ اًهّدرسيل ي أ ليكو ْوَأ ةغجاَريل ' الإو نب اهل اللا

 ناک و يأ ءاَهْيِقْسَي ْنَم ّعَم اع ولو يرحنو لاّمَجْلا بّرَه يف امك مِكاَحْلاَف ادق



 ٍةَعْيِدَوْلا باتك

 نسم اهحارخإل نمضي :يناثلاو ؛كلذب ٍةَداعلا ٍداَرطإل ٌّصَصألا يف ْنَمْلصَي مل ي

 ايما نكي م نإ «ويسفنب كلذ يطاعت ناكمإ عم كلاما هنتاي ر اقا

 ةريغ امأو .ةّداعلا يف هيسفنب كلذىلوتي ميف فالخلاو :طيسولا يف لاق ءأعطق َنِمَض

 اذكرو فوُدلا اَهَدِسْفُي آل يك حلل فصلا بايب ُضْيرْعَت عَدْوُمْلا ىَلَعَو
 ءاَهب يمدآلا ةَحئار قع ببسي هوذا عدل ايرط عب ناب يآ اجا دن هس

3 

 مل نإف . .عدوملا مع عم ُهلُك اذهو «هنع هاهني نأ الإ ْنِمَّض تدسفو لعفي ۾ ناف

 وأ قوُدنُص يف ناك ناب ؛مَلعي
 .َناَّمَّض الف كلاما هلع | ملعب ملو «دودشم سيك

 ِرْيِرَح ْنِم َةَلْوُمْعَمْل يهو :لاق بطلا يف ُهلاق ؛فرّصلاك ٌرحْلا ب ا اي :ٌعرف

 روو رح نم :َلْيِقو تلق «يفاوو
 ا 3

 .بوثلا شك اهفوقو ٍةَرثكل ةناَمَرلا نم اهيلع فوخلا دنع ةّيادلا ٌةيِثْمَت :ٌعْرَ 8
3 

 ول هنأل نمضي لوُدُعْلا بسب تفلتو ,ٍروُمأَمْلا ظفحلا | نع لدغ دْعَي نأ اهنمو

 ٌرَسْكَلاَو َدَقَرَف ,قوُددٌصلاىَّلَع قرت ال :َلاَق ولف فلا ققحتي مل هب ومالا ىَعاَر

 تسيب يف ناك اذإ امك يأ ريغ فيت ذإو ناحل «َنِهّض يف ام فتو هلق

 عو ےک

 ام فلتلاف ا اريح هداز هنأل < «حيحصلا ىلع ىلع الف «صإ ةذعخأو ءارحص يف وأ رخ

 .ةدصقيف هيف ام ةّساقن قراّسلا مهوُي هيلع َداَقَرلا ّنأل ؛رمضي :يناثلا وهب ىتأ أ امم ماج

 ؛حصألا ىلع َنيَض قودتصلا بئاج نم صللا ُهذعأو ءا رحص يق ناک ول :ٌعُرَف

 .ةكرف ُهَمامأ قري ناك ناب كانه دَر هيلع دقي ل ول يسناج نم قر اذإ

 نمضي : :يناثلاو ءاطايتحا داز ةنأل مُهلفقاف نی فق فق ِهْيَلَع افقت ال :لاق ول اذکو

 نبا لاق ءاعطق َناَمَص الف ًالإو كلذب مُهنداع رح م وللب يف بفالخلا كيعو .ءارغإلل

 يشل بحاص عبو لع

 ِررَحُمْلا يف ُهركذ ام وهو هٌَلْفَقَأَف ؛هيلع اِف ال : :لاق ول اميف راج فالخلا عرف

 باتكلا | ةلأسم نع ًاضرِع



9۹Aعدرا باتک  

 :ْبَهَذَمْلاَف تقلق يدي يف اَهَكَسْمَأَف كمك يف َمِهاَرَدلا طبزإ :َلاَق وو

 ءيببسلا اذهب عي مل ةطوبرم ةتناكول اهنأل َنِمَض َناّيسِتَو مون تَعاَض نإ اه

 اذهو ءاهيلإ ةبسنلاب ُرَرْحَأ ديلا ّنأل الف بصاغ رلبخَأب و أ ةفلاحملاب َّلّصَح ُفلتلاف

 E ّلقنو «لئاسملا نوع يف ُهّصن

 ءاقلطُم ُناَمّْصلا «نيلوق قالطإ :اهيئاثو ؛فنصل | ٌةَركذ ام اهّحصأ قرط باحصأللو

 ديلاب كّسمأ نإو .نيض كاّسمإلا ىلع ٌرصتقاو كلا يف اهطبري نأ :اهثلاثو .ةسكعو

 نع ًاجراخ عاديإلا ناك اذإ امب ةَلأسملا ٌريوصت ّيناروفلا مالك ينو .الف ءطبرلا دعب

 لوقو ءيبلطملا بحاص ٌةَدافأ امك ًاضيأ هبطت ملا يف يعفاشلا ٌمالكو ؛هلزنم

 ٌدحاو يفكي هنأل ءنّسحأ ناكل واولا ينعي اهئاكم (وأ) :لاق ول ؛(ناّيْسِنَو) فصلا

 طيخلا ّلعج اذإ هلو ؛ٌنمضي ال طبرلاب هنأ فتصملا مالك َمَهْفَأ :لّوألا :ناَهيبنت

 يف ٌةلخاد ناك اذإو ٍراَرَطلا ٍذحأ نود لاّسريْسإلاب , عابطلا يكل جراح طبارلا

 قلطم هب َرومأملا ّنأل ؛يعفارلا هلك تمار ءلاسريسالا نود راّرطلا | ٍذخأب عاّيضلا

 فيلا ُنَّمضتي أطْبَر هب ٌرومألا وكي نأ يغني :لوقت نأ كلو وب ىتأ دقو طبرلا
 ُةَريغو َمَكْحُمْلا مشي طبرلا ظفل ناك إو نص مک م ريغ اطْبَر طبر ول اذه

 ىلع ْتَمَدَهْناَف ؛ةنم ةيواز يف اهّعضرف يتيبلا | اذه ىف ظَفحإ :لاق ول ةنألو :لاق

 نأ موسلعملا نيو تسلسل اهريغ ةيواز يف اتناك ول اهنأل ؛ََمَي أ يغبن ؛ةَعيدولا

 وم صم ال فرش اهوا يل فل ل قا لو. .ٌديعب ٌةتيمضت

 يف اذكو ءاَهلَمْحا انعم سنوي نبا يف نکل ٌفورعم طبرلا ىنعم :يناثلا .تيبلا نم
 ردم فالح وهو ثلا راع انه برا نأ :دماس يبأ ميشا نع نايا

 الإ مهلا ؛ُرَرْحَأ ةنأل نت مل ملا يف طرا نع الدب بيج يف اًهَلَعَج ولو

 مكلا ا ُلَّسْرُي هنأل ءُرَرْحَأ بيج ا نال نم ُنَملطَي سکقلابو هرم ريغ اعيساو ناک اذ

 مدلك رمش وه امك يق حر فورعملا بيلا ٌدارملا لهو .طَقْسَي

 ُهَرأ ل نإو لوألا :وه انه دارا نأ ٌرهاظلاو ِقاَهنلاَ عِلطَمْلا بِحاصو يِرَهْرَجْل

 براك هزات حدف ِهِقَْط دنع لج مهئسعبو «ىنعم ا اذهب غلا بتُك نم ءيش يف



 م۹ ةَعْيدَوْلا باك

 ةّيِفْيك نيب ملو قوُسلاب َمِهاَرَد ُهاَطْعَأ ولو ضا هب دارملا نركي نأ لمتحيف

 دق ُهنأل نم مل هيج يف اهلج وأ هدي ا أَو همك يف اَهّطَبَرَف ظفحلا

 اعساو ناك نف ءارْوُرَْم ًاعيساو وأ اقّيض كوكي نأ بْب ٌطرشو .رظفحلا يف غلاب

 ءاّهطبري ملو يعي هدب اَهكَسْمَأ إو بیلا لالا ةأوهسل نمضي ُنإف رْوُرْرَم ريغ
 ببسي ّلصح هنأل مون وأ ةَلفْعِب تفلت نإ م ُنَمْضَيَو بصاغ اًهذخأ نإ نإ َنَمْضَي ْمَل

 هيف اَهْرِرْحُيَو ِهْيلِإ صف ِتِيَبْلا يف اًهْطَقْحا :َلاَق ْنِإَو لوألا فالخب هئهج نم

 فلتخيو فْررُعلا ىلإ كلذ يف ٌعوحرلا دعي الو هطيرفتل ءَنِمَص رذغ الب رخ نإ

 .ورصِقَو رعأتلا نامر لوطو القو ةو ِةَساَفَت فالتحاب كلذ

 ءاهمافعإ هب دّصق نِإو يأ ءاهِلثِم زر ِرْيَغ يف اَّهَعَضَي نب اَهَعْيِصُي نأ :اهنيو

 اهل زر يف اًهِظفحب ٌرومأم ةنأل كاملا رداصُب نم وأ اقراَس الع َلدَي ؤأ
 هغ ٌلاَذلا ناك وأ اهناكم ْنّيعي م و ةعيدولاب ربح ولف ءاّهِفلت بابسأ نع رحنا

 ريغ كاملا ٌرِداَصُي ْنَم َمَلْعَأ ولو .(اهَْلَع لذي أل هلرقب ٌرّوحا ٌهنعو «نامض الف
 .ظفحلاب مري ل ُهنأل هيلع ٌنامض الف ع دوما

 ةلآلدلا :انباحصأ لاق هرِئاَحّدلا يف لاق ءاهريغب تعاضف اقراَس اهيلع لد :ٌعْرَف

 يفتصملا قالطإ ٌرهاظ وهو ِ؛ُكاَمّصلا انه ٌرهظألاو :لاق «ناهحجو هيفو احلا ةّييَك

 .ًاضيأ

eماع  
 .حصألا يف َنِمَض «ناّينسنلاب عض : :عارف

 :ءييلستل صأا يف ةنييضت كلامك لإ همس ىح ما ُهَهَرْكأ ول

 هنأل مِلاَظلا ىَلَع 1 ىلَع ع دوما ي يأ «ُعِجْرَي مث رارطضالاو ٌرايتخالا هيف يوتسي نامضلاو

 عملا :يئادلاو «وررغ لام رحبلا يف ىلا ول امك ءوريغ لام ُهَسفن يقي نأ هل سيل

 امك هيسفنب هريغ لام يقي نأ ُهُمزلي الو ءهسفنب ُبصاغلا اهّدحأ ول امك ٌرطضم ُهنأل

 ةنإف أرْهَف هنم اهذحأ ول اًمع مْ اَمَلَس) هلوقب ٌززتحاو لتقف لحق هيلع لاَص ول
 اهداف اًهيلع َّلَد نكل ءاهْمّلسي مل ول :ْحَمَت نم تَقرْس ول امك ًاعطق هيلع نامضال



 ِةَعْيِدَوْلا باك 1.

 ال ٍدْيَص ىلع لد اذإ مرخملاك نمضي ال هنأ بهذملا :يدرواملا لاق """؟ملاطلا 00 تاق 5 وه عأ؟ د >2 يع م 5 ك

 ا en طيسبلا ار

 .هتحج وزي ةعيدولا ىد 5 حصألا ىلع

 ا خاب وأ ناخ بكر نأ سَ أب اهب عني اأ :اھنمو

 ابلا يف جارسخإلاو بوكرلاو ألا يف يّدَعتلا دخول نمضي اهقفنيل َمِهاَرَدلا

 ا اذإ اًكع ةَناّيح) هلوقب ٌررتحاو ءةنايح ٍدّصَقلا اذه ىلع وهو

 ُداقنت ال تناكو يقسلل اهُجارخإ زوجي ثيح ةّيادلا بيكر وأ قبس امك دولا عدل
 .كامض ال ةنإف هب الإ

 بصغ إو َنَِّض هيف أًرقف ناسنإ نم اباتك َعَدْوُأ ول :يوغبلا ىواتف يف :ٌّعْرف

 .ِهب ٌعافتنا باتكلا ن ةًءارقلا ّنأل «نامضلا ُلدب هيلعف ٌةَدعب ٌهنم

 فعن ثدي ل هنأل جملا ىلع نمضي مل حايل دخألا ىر أو
 ألا ينك لامعتسالا ةو .ءادتبالا يف ِةَناَحْلا ةي تدحُو ول امك ٌنمضي :يناثلاو

 اعطق َنِمَض ٌءادعبا هاون اذإ امأ «ضبقلا دعب ىو اذإ فالخلا مث ؛فالخلا يرجيف

 ءرُس نم هيف امل كلاما هب ضرب ل ُهنأل ءَسِص زيت ملو ولاعب اَهَطلخ ول
 نْيَسِِك َمِهاَرَد طلح ولو تن طلخلاب ثدحي ْنأ الإ الف ِ؛َرّيمَت ناف ؛ةكراشملا
 ٍدحاو كلام كلم هلك ُةنأل ءال :يناثلاو .ةنايح ُهنأل ّحّصألا يف َنِمَص عدم
 روحا هنعو .هلاه كلذ طلح ول اذكو نامضالف َريئاندو َمِهاردك نْيَريمَتُم اناك ولو

 مل ةنايخلا كرت م ِِرْيَغَو عاقتلاب ةَوُمْصَم تَراَص ىَتَمَو ريمي ملو ًالوأ هلوقب
 يأ ءاناَّمَْيْسا ُكِلاَمْلا هَل ثَدْحَأ نف ءاهب فرعا مث اهّدَّحح ول امك ربي

 ؟غدرملا َنَمّص يأ (۲۹۳)



 1۲۱ ٍةَعْيِدَوْلا باك

 یتح ال يار ؛ُهَّمح طَقسأ ُهنأل صأا يف ئرُب «هرحنو اًهيلع َكَسَمْاَيساك

 ّصْنو 2110 ِهيٌوَوَت ىتَح تذخأ ام ديلا ىَلَع ] ثيدحل هليكو وأ اهبحاص ىلإ اهرب

 «نيلوقلاب الخلا ىلع يعل * ٌروجيف :يعفارلا لاق ,نيهجولا ىلع هللا ُهَمِحَّر يعفاشلا

 ةارلا سيو يأ وهب يحي نأب لا همر كلاما هيلع ىو :ننسن
 رخ الب ّرخأ ن «كلاملاىلع كلذ اغإو ِهِتنْوُم لمحت وأ هترشابم هيلع بحي هنأ ٌدرلاب

 نإو ءةضورلا يف ححارلا ىلع ًاعطق نامض الف ٌرذع مَن ناك نو «هيدعت نوَ

 ةنَمتا ُهنأل هيَ َقّدُص ةَ ٍةَقِرَسُك ايِفَح َرَكَذ ؤو اببَسم ٌركْذَي ْمَلَو اهل اًهفلت 7 ىع

 نوب الب قدم ُهُموُمعَو قنرحْلا فرغ نو يحج رجا رکو الإ اصیل

 مب ا ءادتحال ین قدم يودع نوف فرغ ۵یو لذ ىلع نورا | مايقل

 هب مفّلتلا ىلع ُفَّلحُي مت يهاظلا ببسلا ىلع يعي «ةنيبب نب بلوط َلِهُج نار

 .وب فلت مل اهنأ لامتحال

 يل برقألاو ؛يلوتملا دنع ةرهاظلا بابسألا نم ُبصغلاو ناويحلا توم :ٌعْرَف

 قرب بطفل قال :بيذهلا يف ام وهو عقارا
 هما نال هوي قدص ءكلالا وهو يأ نما نم ىلع دَر ىَعْذا نإَو

 ىَلَع ُدّرلا عدم ثراَو و ىَعُذا وأ ِهئِراَوك ِهِرْيَغ ىلع ْوَأ هيلع ُهَلوق ليقف

 : أ هي لك بلوط ِكِلاَمْلا ىَلَع دولا ُنيمَألا ىَعْداَف انما هرس دنع عدوا وأ

 شيح هايل ُنمَّضُم كلاَمْلا بَْلَط َدْعَب اَهُدوُحُجَو هناي مل و درا ٌمدع ّلصألا

 ةعيدو ال لأب :باحأف اهنع ُهَلأس ول ُهنإف يريغ بط ىلع كالا بلطب ٌررتحاو

 يف غلبأ اهءافعإ نأل ءانّمَضُم كوكي ال ُهنإف ؛كلالا ةر ولو ءيدنع ٍدحأل

 )٤ ۲۹( ثيدحلا :ةييراعلا نيمضت يف باب :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )5551(.

 نسح ثيدح اذه :لاقو :١4؟55)ثيدحلا :عويبلا باتك :عماجلا يف يذمؤلاو

 .(؟/هالظ 5 )ثيدحلا :ةحيينملا باب :ةيراعلا باتك :ئىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو .حيحص



 ٍةَعْيوَوْلا باك 1۲

 مل ّركنأ نإو نمضي مل تكسف ةعيدو كدنع يل :لاق لب اهبلطي مل ولو ءاهظفح
 دعب ام يفالخب ٌميحص ٌضَرُغ ءافحإلا يف هل كوكي دق ُهنأل ٌحصألا يف ًاضيأ نمضي

 .بلطلا
 لس

 .كلاملا ُهَقدصي نأ الإ اربي ل تيسن وأ تطلغ تنك :لاق مث َدَحَح ول :عْرَق لص ع رس



 رف

 يرهنلا سر ر
 قر ورفل) ملل نما

 ب يذلا مسن بک
e حا بحر اذإ ءا ني ذوحأم :ْيَلَ .ةمْسِْلا ىب ٌردْطَم فاقلا حتفب :ُملَقلا 

 .لدَب الب ةّلِصاَحْلا ةَدِئاَمْلا ا رهو منغلا َّنِم ةفتشم :ةّمْييعْلاَو نييلسملل َراَص يأ

 ى رمل لمني ِهِلوُسَر ىلع هللا َءاَفَأ ا :ىلاعت هلوقب ررَحُمْلا يف ةحتتفاو

 :ةريغو يدوعسملا لاق «ناتيآلا 3 يش ْنِم ْمَتمِيَع اًمنأ اوُمْلْعاَو : ى اعت هلوقبو

 فرقا اُهي عح ثإف يكدلاب ةرفأ اذإ رخآلا ىلع عقب نيالا نم لك ساو

 ال ةمينغلاو ءامهلمشي امهلمشي َءيفلا نإ :ُهريغو ٌييوزقلا متاح وبأ لاقو ؛نيكسملاو ريقفلاك

 جات خيشلا هاعّدا ام بئاجعلا نمو رمد ام رصتعلل ظفل يو تيش لمدت

 ام هيف لعفي مامإلا يأر ىلإ محار ةمينغل او ءيفلا مكح نأ نم :حاكرفلا نبا نذل

 سمخلا اذه ّنأ :مهضعب نع ىكح ام نيتروكذملا نيتيآلا نع باحأو ؛ةحلصم هاري

 يف ُهٌعضي ناك هنأل ُمالَّسلاَو ةَالَّصلا ِهْيَلَع هتايح يف ةيآلا يف رك نمل ناك اهنإ

 يف هيلع ٌدرف ُفنصملا هل بدتنا دقو .َنْيِفِحْرُمْلِل كلذ داعو ّلّطَب تام املف «هعضاوم

 .باصأف درفم فينصت

 يأ ٍةَيْزجك باكر و لح فاَجْنِإَو «لا الب راقک نم لّصَح لام :ُْيَم
 يأ ءافوخ ُهَنَع اَوَلَج اَمَو قراَجَت ِرْشْعَو «ةيزحلا مكح ىلع بورضلا ٌجارخلا اذكو

 .۷ / رشحلا (45)

 41 / لافنألا )۲۹٩(



 ةَمييغْلاَو ءاقلا منسق بانك 0
 ل

 ييف لامو يأ ,يَمْذَو تام ْوَأ لبق دترُم ُلاَمَو «مهباصأ ل وا نيملسملا نِم

 ىلاعت هلوق قالطإل ةمينغلاك ةيواستم مهسأ ةسمخ يأ « مخيف راو الب تام
 ال َءيفلا نأ ميدقلا نع مهّضعب قلطأو «' يلا ل ولور ىلع هلا نأ ام

 هلوق يف واولاو «لبإلا :باكرلاو «عارسإلا :ل يقو «لامعألا :فاَجْيإلاو سمح
 ةلمتحمو ؛ٌيوق ّلاتق دير اذإ كلذل ليتم ىف اًجيِإو) هلوق يفو وأى نع مب یباکر و)

 وتو يقل اه صح ين ةعامتحالا نا رعت هيأ اذ ناب ىلع نك أ

 لقي ملو ءيفب سيل فوح ريغ نم هنع الب يذلا ن أ :مهفي ؛(افوح ُهنَع ولج اَمَو)
 ىرح ُهّلعلو ؛نسحأ ناكل ٌةفذح ولف ؛ٌةفالح حيحصلاو ٌسمخي ال هنأ وأ ٌثحأ هب

 هنع يقابلا ناف ؛زئاح ريغ ثراو هل ناك اذ ذإ اذك ؛(شراَو ًالب) هلوقو «بلاغلا ىلع

 .سْنُشْلا سنع عم كلو هل تناك ٌةعبرألا سامحألاو يأ ةَسْدَخِل سمح بف

 لإ ىلاعت لاق ءاَمَلُعْلاَو ةاَضَقْلاَو ,روغتلاك َنْيِمِلُْمْلا حلاَصَم : :اًهُدَحَأ

 هالا ٌمُدَقُي ساب الر .كرلا هحو ىلع هللا ىلإ ةفاضإلاو . 4 لّوسرللو
 رل لطم اهبل رحل س ار ياا و ر 4 0 ٤

 سايقلاف ءاملعلاو ةاضقل ىأ لالا تيب نم مهقح ناطلسلا عفدي ملول : عرف

 و دو يطع ام ذأ 9 :ءايحإلا يف يلارغلا لاق امك

 يلو : امت هلوقل ٍبِبْطُمْلا ربو يأ هبِبْطُمْلاَو مِشاَه ودب :يناشلاو
 فاس دبع ُءانبأ مهو ؛لفونو سمش دبع نود فصلا هر نم محو "4 ىَبرقْل

 ىَئْرقلا يدو لوُسّرللو للف ىَرقْلا لأ نم وسر ىلع هللا ءان اف :۷ / رشحلا (۲۹۷)
 مکاتآ انو مك ءَ ن وذ ركي آل يک ليسا نأ او ِنيكاَسَمْلاَو یماتیلار
 .(يباقيلا ةييع ها نإ هل | ارقار وهنا نع مكان امو ةرذححف لوسا

 يَماَنيلاَو یر يِذِلَو لوُسَراِلَو هَسْمح هل ناف ء ءيش ني مَع امن اواز )۹۸(
 موي ناقرفلا َمْوَي اَنِدْبَعىَلَع الز امو هلل اب متم مهن نک نإ ! ليسا ناو ناسا

 ٤١[. /لاقنألاو كريد ءم لک ىلع هللاَو ناَمْمَحْلا ىَقتلا

 .نيملسملا ظفح اهب )١(: ةخسنلا يف (#)



 يب يف ىبرُثلا يوذ مهس عضو ٌمالَسلاَو ةالّصلا ِهُيَلَع هللا لوسر انديس نأل ءاضيأ

 ربو نحن ] :ةهكرت نع لس نيح لاقو ؛َنْيِرحآلا كرتو بلطملا بو مشاه
 ةشاهو .بلّطملا يب نم يعفاشلا انّمامإو يراحبلا هاور [ُدِحاَو ءىش ٍِسِلْطُملا

 بلطملا دبع ىم هبو ُهَقيَقَش مشاه وأ ُبلطملاو «بلطملادبع دلاو لَو يبلا دج وه

 ِدْمَحْلا ةَبْيَش همسا ناك هنأل «هيحأ نبا

 ,ثرإلاك ُنَكّذلا ٌلُصْفُيَو ."''ةيآلا قالطال ٌءاَسَنلاَو ُرْيقفْلاَو يعل كرتشي

 .فصنلا ىلع هيف ىت نألا تناكف «بألا ةب ةبارقب عرشلاب قحتسم لام هنأ عماجلاو

 ّلعف كلذك ؛تانبلا دالوأ ىطعُي الف ءءابآلاب هيف باستنالا نوك طزيشي :ٌّغْرَف
 يلازغلا لاق تهجب ىَلْدُمْلا ىلع مّدقي نيتهجب ىَلْدُمْلا :نيسُح يضاقلا لاقو تولوا

 نع دع ال ذشيحو ؛قاقحتسالا يف ارثأ مالا ءالذإلل نأ ىلع لدي اذهو :هريغو

 نكل ؛يضاقلا نع هب حيرصتلا طيسبلا فو .جيرخت اذهو دارفنإلا دنع هريثأت سايقلا

 نع يلازغلا ةاكح ام َرأ ملف يضاقلا قيلعتو ةَياَهْنلا تحفَصت :ةعفّرلا نبا لاق

 .رخآ عضوم يف ُهلعلو ؛يضاقلا

 رت َقَعللا لهأ هلاق اذك هَل بأ أل ٌرْيْغَص َوْهَو .ةيآلل ماتا :ثلالاو

 رتشي ال :يناثلاو .ةحاحلا و فعضلاب رعشي ميتيلا ظفل نأل ِروُهْشَمْلا ىَلَع ُهْرَفف

 ل انبهذم اذهو :يضاقلا لاق ىبرقلا يوذكو ؛ةيآلا لومشل

 بابلا يف امهتقيقح يتأيسو ةيآلل ءلْيسلا ْنْباَو ُنْيِكاَسَمْلا :ٌسِماَحْلاَو ٌعباَرلاَو

 ةف

 اَي :انلقَف هي هلا لور ىلإ نافع نب ُكاَمْتَْر انأ ْتْيَشَم :َلاَق ؛ مِعْطُم نُ ريج نع (۲۹۹)

 َلاَقَف قدا و ٍةَلِرنمِب كنم 52 نحو انتكرتو و ٍبِلْطُمْلا ينب تيا هللا َلْوَسَر

 :حيحصلا يل يراخخبلا هاور .[ًدِحاَو ءيَش مشاه ر رتبو بلطُمْلا ونب امنإ] :ةلقفلا ُلوُسَر

 ينو )٠٠۰۲(. ثيدحلا :بقانملا باتك ينو 6١(. 40) ثيددحلا :سمخلا ضرف باتك
 ثيدحلا :ج ارخملا باتك :ننسلا يق دواد وبأ هاورو )٤۲۲۹(. ثيدحلا :يزاغملا باتك

(TAYA) 

 .(؟5) مقرلا رظني (۳۰ ) ٠



 ٍةَمْيغْلاَو ءْيَفْلا مق باك لما

 .بّيطلا وبأ يضاقلا هب حرص امك ءارقفلا نيكاسملا يف لحديو «هدعب يتآلا

 يف لِصاَحْلاِب ُصْخَي :َلْيقَو «ةيآلا رهاظل ةَرْحَاتمْلا ةعبرألا فاصألا ُمُعَيَو

 هنأب فّعضو ؛ةاكزلاب َقَحَنْلاَف ٍةَقّشَمْلا نم لقتلا ال نم هيف نم حا 5
 ال اهيف ميمعتلا نإف «ةاكزلا فلاخو ءةيآلل فلاح وهو مهضعب نامرح ىلإ يدؤي

 .مهنم ميلقأ لك يف نم طبضب هانم رمأي هنإف مامإلا ّقح يف ةعوبم ٌةَّقشملاو

 ةَقِرترمْلِ اهنا رَهَظَألاَف .هتايح يف 4 هل تناك ىلا يأ ٌةعَبْرألا ساَمخألا 9

 خك حلاصملل اهنا :يناثلاو هب نيلوألا لمعل داهل نودصْرُملا ذاتجألا ْمُه هه

 رسكب يأ داناو ُماَمإلا عيف ءسمحلا ْمّسْقُي امك ْمَسْقَت اهنأ "ااو يل

 يمسو نود هلصأو «ةقزترملا هيف يصحيو ءءامسألا هيف بتكت يذلا ُرئفَدلا وهو «لادلا

 مالسإلا يف هعضو نم لوأو ؛نيطايشلل ٌمسأ ةيسرافلاب هنأل .مهقذحل كلذب باتكلا

 . لو باطخلا نب نب رمع

 دنع مهعمجيو مهلاوحأ هيلع ضرب يأ ءافْيرَع ٍةَعاَمَج وأ ةف لكل بيصني

 ْمِهيِفُكَي امو ِهِلاَيِعَو جاو لك لاح نع تَحْتَ «بحتسم هيصنو .ةجاحلا

 يف قبس وأ بست بفرشب مهنم ًادح أ لّضفُي الو «داهجلل غرفتيل مهتيافك مهِيِطْعُف

 .ةمينغلاو ٹرإلاک نوؤتسي لب «ةّيِض 3 ةّيِضْرُمْلا لاصخلا رئاسو ةرجحملا و أ مالسإلا

 نول :ىلاعت لاق علي يبلاب مهفرشل ءاشْيَرق ءاطغإلاو مالا تاَبنِإ يف مدي

 اشعل ُهَعَم تلصق هيلع تدق :لاق ؛ِنيَرَْبلا ّنِم َرَمُعىْلَع مِدَق ُهنأ)؛ةريره يبأ نع (01)

 :َلاَق ءيفلأ ةئامِسْمَحِب تْسِدَق :ْتسْلق ؟ هب تدق ام :لاقف يلع ْتْمْلَس ينآر امل

 َمدَق ُهَنِإ :لاَقَف :َلاَق كا الإ معا ال + بّيَط :ْتْلُق ؟بّيَط :َلاَق ؟.. لوت ام يرذَتأ
 :َلْحَر لاق یك مك هلكت مهن انو تع ْمُكَل همت نا كح نإ یک لام لع

 :َلاَق .ِهّيَلَع سالا نوعي اناوثج كُنْ محاعألا ءلؤَم تار ينإ يؤم ثم مَآ اي

 ةبيش يبأ نبا هاور .( بنل ج اوَْألَو راصناللو ٌنْيِرحاَهملِل ضر ٠ .َنيِراَودلا نودف
 )٣۲۸١٤(: صنلا :نيواودلا ضرف يف اولاق ام باب : ٌريسلا باتك :فنصملا باتكلا يف

 . ٥٥٤ص ١ ج



 1۷ ةَمْييغْلاَو ءْيَْلا مْسَق بايك

 هاور [ أشير اومد ] كو هلوقلو .هشيرقب ُهَمْوَق اورسف 74 كرو كَل رك
 ةاعدا امك نيباسنلا رثكأ لوف ره لاك نإ رعت ُدَلَو ْمُهَو 2" ”اغالب يعفاشلا

 نن رهف دلو هنآ :ملعلا له رثكأ ىلإ بسن يقهيبلا نكل ؛روصنم وبأ ذاتسألا

 يأ ْمهِضُرَقَتَل اشيرق اوسو شرف ةماو هل بقل ٌرْهِفَو ؛ةنانك نب رضنلا نب كلام

 ."' هيف لاوقألا دحأ ىلع ْمِهِعْمَجِل

 مشاه ىلإ مهبسنو ؛مسهنم ُمَالّسسلاَو داملا هلع هنأل شاه يب ْمُهنِم ٌمُدَقْيَو

 يِبِلْطُمْلاَو ورْمَع هاو ارح مهريغو هموقل ديرثلا مشهي ناك هنأل .يفانم دبع نب

 هنأل « َلَقْوَت مث هیوبأل مشاه وخ أ هنأل ءِسْمَشِدْبع مل ءقبس امك مهنيب ب هتيوستل

 اهنع هللا يضر ةجيدح نإف يهل ١ لوسر ٌراَهْصأ مهنأل .ىَرعْلادع مل ءهيبأل ةوحخأ

 ؛يصق ءانبأ مهو رادلادبع ونب ىزعلادبع دعب مث ىزعلادبع نب دسأ نب دلي و خخ تنب

 ةليضفل لَو هيلع هللا ىل هل ا لور ىلإ برقا برفألا نوا راس م

 مالسإلا يف ةديمحلا مهراثآل راَصنألا مث «لصألا يف كلذ تحضوأ دقو بقل

 ىلإ برقأ برملا نأل مَجَعْلا مث بّرَعْلا َرْئاَس مك ُجَرْرَسْلاَو وألا نالا مهو

 يعفارلا هلقن امك قحتسم ال ٌبحتسم بيترلا اذهو .فرشأو مهنم لي هللا لوسر

 .ٌرظن هيفو ةمئألا نع

 .دهامج نع (۲۳۸۸۰)صنلا :ةيآلا ريسفت :نايبلا عماج يف يربطلا هلقن 88. 4 ٤/فرحرلا )٠۲(

 الو شرق نِ أوُمْلعَت ] :لاق ل هللا لوسر نأ «ةمشح يبأ نب لهس نع ثيدحلا م.

 [ ضف ريغ نم نيل هر يصلان امورو الو هير رشق اهو
 :شيرق لضف يف ركذ ام باب :لئاضفلا باتك:فدصملا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا هجرحأ

 55ص ٠١ ج :دئاوزلا عمجج يف يمشيملا لاقو .4 ١٠ 8ص 5 ج نم (۳۲۳۷۹۱) صنلا

 يناربطلا هاور .[ اَهْوُمَدَقَ الو اشير اًوُمَدَف ] :ملعَأ ام لاف دي يبا نأ يلع نعو

 .حيحصلا لاجر هلاجر هيقبو ؛نسح هثيدحو رشعم وبأ هيفو

 5 ج )5١18(: مقرلا :ةمينغلاو ءيفلا مسق باتك :ننسلاو راشآلا ةفرعم :رظني (*04)

 )١١١١١(. رثألا :ةمينغلاو ءيفلا مسق :ىربكلا نئسلاو .7١؟ص



 ِةَمَِفْلاَو ءيَقلا ملف بانك ۹4۸

 ؛ةّّيببلاب مذقتلا ممل لصحم لهو فلسا يِلََمْلل باحصألا ضرعتي م :عزف
 هعابتأ هعم ذحأي ذحأ اذإ صخشلا يف ةداعلا نألو ٠" *”يهسفنأ نم موقلا ىّلْوُم نأل
 .لامتحا هيف

 ةيافك ال ذإ يوزقلل حل ل ْنَم لَو انَز الو ىمْعَأ ناَويدلا يف تبي الر
 ىرغلل نيدعتسملا نيملسملا ءايوقألا رارحألا نيفلكملا لاجرلا | ءامسأ تبث امنإو .مهيف
 نع سانلا بغري الكل لاط نإو يأ « يطأ ُهَلاَوَز يِجْرَو ْنُج وأ أ ْمُهْصْعَب ضرع ولو
 هريغو فوحملا ءاوسو ؛نمؤت ال ضرارعلا هذه نأل ءبسكلا ىلع اولبقيو داها
 امل ءال :يناشلاو هادلق امل يطع نأ ٌرهَظألاَف جري ب ْمَل ناف ءيدرواملا هلاق امك
 يف هّنح يف ٌفالخلا مث ؛هدالوأو هتحوز يف يتأيس ام وأ انه اه ءاطعإلاو «يتأيس
 انلق اذإ تام ول امك نوكي نأ يغبني :ةيافكلا يف لاقف «يضاسملا امأ .لبقتسملا
 .لبقتسملا يف هطوقسب

 اَدكَو يح اذإ ام نود ناريدلا نم هس طس هلاوز ىحرُي ال ناك اذ ع
 مهلا عايض اوُمِلَع اَذإ بسكب َنْوُدِ ايام ليَ اَ تام اذإ هلأ تجوز
 ًاعبت اوناك نم نبي ملو ؛نیلتاقع.اوسیل مهنأل ؛نوطعُي ال :يناثلاو امج ر ا طع
 مّ ِنايْفُط نم وهو ءٌيسهظأ لوقلا اذه ذإ :لاق يعفارلا ت نأ ةيافكلا ين عقوو هل

 «كىلذك ف ديحوتلا موني دف محرز هلوقو نهال م نأ هني ينل

 لرم فک يبا يعط لا ين يسأل: :ةداقو هرم نإ ةَيِواَعُم نع ۰ 5(
 ضسئارفلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ مهي اني مرق
(۷1. 

 يبأل َلاَقَف ورم ين نِي ةقدّصل | ىلع ًالْجَر تعب هلو يبنلا نأ ؛عفار يبأ نع @

 اسف هاناو اسا قي يبل يتآ یخ :لاق .ان اهني بعت كنإَف يبيح نار

 يف دواد وبأ هاور . .[ ُهَفدّصلا ا لت ل انإو بيش أا نم مْرَقلا ىَلوَم ] :لاقف
 N0) .) ثيدحللا :مش اھ ىب ىلع ةقدصلا باب :ننسلا



 ۹ ٍةَمِييغْلاَو ءيقلا ملسق باك

 اوغلب اذإ بسكلاب يأ ءاَولِقتْسَيَمَح ُدلْوألاَو «هل ًاعبت اََعياَمِك اهل رف ًاضيأ ةقزترملا

 .ناويدلا يف مهمسا تبثيف داهجلا يف اوبغرو

 طيسولا مالك هاضتقا ام ىلع ةجورلاك نحكي نأ ىلإ نقزرُي تانبلا :ٌّعّرف

 ؛سردملاو ؛ديعملاو ؛ةيقفلا نأ :ةلأسملا هذه نم رصعلا ءاملع ُضعب طبنتسا :ٌعرف

 مهمكح نوكي ؛ٌدالوأو ٌةحوز هلو ؛رتوم وأ ضرم نسم كلذ لثم هل ضرع اذإ
 ؛ملعلاب لاغتشإلا يف سانلل ًابيغرت نوكيل هب موقي ناك يذلا لالا نم نوطعُي كلذك

 مهيبأ نم ةّدم تلصح دقو ةفصلا كلت هدصق نإف فقاولا طرش ٌليطعت هيف سيلو

 ساب الف مهتيافك ىلع ًادئاز مولعلا ناك ولو هيبتا قيرطب ٌهَدعب مهل ُفرصلاو
 .ةفيظولاب مرقي نم ىلإ اهيلع داز ام فرصب

 رذق ىَلَع ْمِهْيَلَع عزو ةقرترُملا تاَجاَح َْع ٌةَعَبرألا ٌساَمْحَأْلا تلصق نإ

 مهاطعأ ؛هثلث رعآلو «رحآلل ام فصن العم مهدحأل ناك اذإف مه ررقملاك مِهتنْوُم

 حالّسلاَو روغتلا حالطإ يف صعب فرْصُي نأ ُرِوُجَي هنأ حصألاو «ةبسنلا هذهب

 الو محل ةدع نوكيل ةقزترملل اهنأ رهظألاىلع اتعرف اذإ ُلْيَحْلا وُهو يأ عاَرُكْلاَو

 عزوي لب عملا :ينافلاو هيلع عفن ذوعي كلذ نأل مل اهنوك كلذ يف حدقي

 .ةيافكلا يف ُهَحَّحصو ؛فلس امك

 هنأ بَهَذَمْلاف ءيضارألاو رودلا وهو يأ ةُراَقَع اما ءْيَفْلا لوقنم ھکح اذه

 يعفارلا لاق يه مفنأ هنأل ادبأ ماع لك يف يأ ,كللذك لع ْمَسُْو قو ُلعجُي
 ةرابعو ؛بهذملا لدب رهاظلا :رّيحُمل ةرابع اذكو «ٌصنلل قفاوملا ٌرهاظلا وه اذهو

 يضتقي مالا نم رخآ عضوم يف ُهّصن نأ :بلطملا بحاص دافأو «باتكلاك :ةضوّرلا

 ٌريصت اهنأ :اهدحأ ؛ٌةجوأ لوألا صنلا ٌلباقمو ؛اهلهأل ةكولمم لب ًافقو نوكت ال اهنأ

 ّفقولا ال فرصتلا نع ٌفقولا ضقولاب ٌدارملا نأ :اهيناثو ءلوصحلا سفنب ًافقو

 هتمسق نک ال هنإف ؛عاصملل لمح ام الإ ؛لوقنملاك مسقي هنأ :اهتلاثو «يعرّشلا
 لب ِ؛َرُكَذ امك سيلو ؛اذه ٌراتخا ّفنصملا نأ ةيافكلا | يف عقوو «ةحلصملل ةمادتسا
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 امأو «ةعبرألا سامحألا يف هلك اذهو ؛باتكلا يف ام هتضورو هحيحصت يف ّمَّحص

 .هب ٌةقاحلِإ بهذملا لصاحو .فالح هيفف يقابلا سمخلا

 وأ رهقب لصح ٌءارس يأ ءبفاَجْيإَو لاتقب رافك نم لّصَح لام :ةَمِييَعْلا :لصف

 برسحلا لهأ نم ٌدوخأملا :رّيسلا باتك يف فنصملا دازو ؛يوغبلا هلاق لاتق يف مازهنا

 ةفيهك دحج وأ ةقرس برحلا راد نم ٌدحاو وأ ٌممج هذحأ ام اذكو ةمينغ ًارهق
2 1 

 بلكلا (ٌلاَم) هلوقب جرو .هللا ءاش نإ هباب يف هحضونسو «حصألا يف ةطقللا

 رّيّملا باتك يف ُهَمْكُح ُفلصملا ركذ دقو ةمينغ نوكي ال هنإف «هؤانتقا زوجي يذلا

 رو 3 م

 ؛نيغلابلا لاحرلا فالخب رسألا سفنب وقري مهنإف «نايبصلاو ءاسنلا لاملا يف لحدو

 امك «ٌسمختي ال ّيبرحلا نم يمذلا هذخأي امو .قّرلا برض ىلع فقوتم مقر إف

 نيملسملا ىلع بجي ىح سمخلا نأب اللعم حصألا ىلع همالك يف يعفارلا هب مزح

 بلاغلا ىلع ىرج فسصما نإ مث .وأ ىنعمب (ِفاَجْنِإَو) هلوق يف واولاو .ةاكزلاك

 مزهناف ايقتلا ول نيفصلا إف اطرش سيل ٌلاتقلاف الإو ءزيزعلا باتكلاب كربلا دصقو
 بفاجيإلا ف لحديو «مامإلا لاق امك ةمينغ هوكرت امف ؛حالس رهش ريغ نم رافكلا

 .رحبلا يق نفسلا باحصأو ةلاجرلاب لصح امو باك راو ليخلا فاي

 ريسألا ىلإ دري له هيلع نوملسملا ىلوتسا اذإ هب ٌريسألا ييف يذلا لالا :ّعْرف

 يِجبصألا هلاق امك ؛لوألا باحصألا مالك ٌرهاظو ؛ناهجر هيف ؟ ةمينغ نوكي وأ

 .نميلا ءاهقف نم

 حرطتو نيمناغلا نيب مَسَقتو منغت برحلا لهأ ٌرباقم :هيواتف يف لافقلا لاق :ٌعْرف

 ناك ارح ملسلا يأ ِلِتاَقْلل ُبَلَسلا نم ْمَدقْيَف ءاه ةمرح ال هنأل عضوم يف ْمُهَفْيَح

 ىلع ياسو هنيعب قلعتم ُهَّنح نال ةأرما وأ ناك الجر ءاغلاب وأ ناك اًيبص ءادبع وأ
1 

 .' "هيلع قفعم [ بلس هلف ةنيب هيلع هل اليَبق لق نم ] : لاق مانتغإلا

(rبالسألا سّمخي مل نسم بناب :سمّلا ضرف اشك :حيحصلا يف يراخيلا هأور : 

<< 



 ۳۹ ةَمْييَغْلاَو ءيفلا ملسق باعك

 ٌنيعتم هنأل «حصألا ىلع هنم ُهَقح طقسي م ُهنع بلسلا ٌقحتسم ضرعأ ول :ٌعرف

 عزدك ٍبْرَحْلا تآلآو ثارلاو فحل ِِلْيَقْلا باث بلسلا يأ وهو .هل
 ًاکسم ناك ول اذكو ءهلك كلذىلع هدي توبنل «ماَجلو چرسو بوك رَمَو حالو
 ٌنارلاو ةبادلا ٌدَوَقِيو ٌرامهملا ًاضيأ بلسلا نمو الحار لتاقي وهو هبوكر م نانع
 اکو حلا نم لوطأ وهو هل مدق ال نکل فاك -نون مث فلأ مث ةلمهم ءاَرب-

 ةبولسم اهنأل ءرهظألا يف ُهَعَم داق ةَيْيَجَو ُهَعَم ةو ٌعَناَحَو ُةَفَطنِمو راو

 جاتحُي دق ُةَييَحْلاَو يدي يف ام عيمج ىلإ '*!ليمي لتاقلا ٌعمطو هدي نم ةذوحأمو

 تسيل اهنأ :يناشلاو ؛ًالجار لتاقي وهو هنانعب هكسمأ يذلا هبوكر مك يهف اهيلإ

 لا ةقفنلا نع اهب ٌرزتحي (ُهَعَم ةَفَمَتَو) هلوقو «هتميخ يف ةفلحملا هبايثو هتعتمأك ابلس
 ال هنإف ةبيقحلا يف ةقفنلا تناك اذإ اًمع ًاضيأ هب ٌررتحي ُهّلعلو «هلحر يف اهفلح

 تدعأ يلا بئادملا نع هب ٌزرتحا (ُهْعّم ُداَقَت ةَيِنَحَو) هلوقو «يتأيس امك اهقحتسي

 ٌةَبرُبَجَمْلا ةَيِنَجْلاَو ءاهقحتسي ال هنإف «هلقث اهيلع لمحي ناك اذإ امعو بنحت نأل

 هيدي نيب هعم بنجت رأ اهبنجي نأ لوق ىَنْعَمب ةي

 .ةقفنلا هيف يذلا نايمهلاو قوطلا يف اضيأ راج فالخلا عرف

 م و قحتسا 2 : هيفو طبضل دعل ةدحا | بلس ةبينجلا ّنأب انلق اذإ :ء رف
Aa rer 

 بهذَملا ىَلَع ريناند وأ ةشمق أ اهيفو يأ ءِسّرُفْلا ىلع ةدوذنشم ةيقَح أل

 امك فالخلا ل یا رطل سف لڅ 3و ل الو تال نم تسي اھ

 ام :- فاقلا رسكو ءاحلا حتفب - َةييِقَخلاَو ,لاملا يف ةجاحلا عقوت عماجب ةبينحلا يف

 ٍرِفاَك رش هب يفك ررُغ بوكر بلسلا يعي قي اَمْنإَو ءبكارلا فلخ دش

 لف ذأ ريما وأ امان لعق وأ فصلا َنِم وأ نصح ْنِمَىمَر ولف بْرَحلا لاح يف

 لتاقلا قاقحتسا باب :ريسلاو داهحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۳١٤۲(. ثيدحلا

 .(19/51/51) ثيدحلا :ليتقلا بلس

 .دنمب )١(: ةححسنلا ف (#)



 ٍةَمِِعْلاَو ءيقلا مق باك 0

 يف سفنلاب ريرغتلاو رطخلا ُباككترا هلباقم يف هنأل بلس الق ٌراَفُكْلا َمّرَهنا دقو

 اهبتكو فصلا ءارو نم :ِرَرَحُمْلا ةرابع (ّفّصلا َنِم) هلوقو ءانُم مضتنم وهو لتقلا

 نم باتكلا نم ذو ِرّرَحْمْلا ةلأسم نأل ًءارو ةظفل ىلع برض مث هطخب فصلا
 ِيَلْجِرَو ِهْيَدَي َعْطْقَي وأ هِيَ اق انأب غانا َلْيِزُي نأ ورش ُةَياَفِكَو «ىلوأ باب
 ُفنصملا ناكو «ةعانتما ليزي وأ ُهلفي نأ :ِرّرَحُمْلا ةرابعو «لحر وأ لي عطق ال يأ

 «ىلوأ باب نم ٌدخؤي هنأل لقي نأ هلوق ىلع برض مث ِرّرَحُمْلا يف امك هطخب بتك
 نم غلبأ ةنألف رسألا يف امأ ,رسّهظألا يف ِهْيَلِجِر وأ ِْيَدَي َعَطَق وأ ُةَرَسأ ول اَذَكَو

 هلك ةَّرش تألف رسألا يف امأ ال :يناثلاو ,هينيع ًاَمف ول امكف عطقلا يف امأو «لتقلا

 عطق دعبو ءهيديب نيلحرلا عطق دعب ًابكار ٌلتاقي دق ُهّنألف يقايلا يف امأو هب ٌعفدني ال
 اجرو ادب ٌعطق ول اميف ًاضيأ راج فالخلاو .مرقلا ٌممجيو ُبرهي دق نيديلا

 «نيلاح ىلع نصا ليزتت رهو ءاهريغ ٌروجي ال دق ةلأسملا يف ةقيرط ٌمامإلا حصو

 هب ٌدارأ هَل سيل :لاق ثيحو .ٌلاتق هيف قبي مل ثيحب ُهنَمْزَأ اذإ هب دارأ ُهَل لاق ثيحن

 هلات اذكو صاخشألا فالتعاب فلتخي َناَمْرإلا أل ءكلذب هلق طقسي مل اذإ

 .يدرواملا

 يف قحتسا الإو «هلتق نع ّيهنم هنأل «هبلس قحتسي ال هرسأ دعب هلتق اذإ :ٌعْرَف
 الإو ؛هبلس هلف ةمئاق برحلا تناك نإ :يدرواملا لاقو ؛يعفارلا هلاق حصألا

 .مامالل ريل نإف بلطملا بحاصل رظن هلتقب هدارفتا زاوج يقو «ناهجوف
 هنأل «هيلس قحتسي مل لتاقي مل نإف ءًايبص وأ ةأرما لوتقملا رفاكلا ناك ول :عرَف

 .يصلاك ُدبعلاو «حصألا يف ّقحتسا الإو هلنق نع يهنم

 ٍلئاَقْلل هبىضق ] ُمالسلاَو ةالّصلا لع هنأل ٍروُهَشَمْلاىَلَع ُْبَلُسلا محب الو
 "داعم ملسم حيحص يفو نابح نسبا هححصو دواد وبأ هاور [ هلم ملو

 (۲۷۲۱) ثيدحلا :سمخي بلسلا ف باب :داهجلا ياتك :نئسلا یف دواد وبأ هاور (۳۰۷)
 بسلا ىَضَق لي هللا َلْوُسَر نأ ] :ديلولا نب دلاخو يعجشألا كلام نب فوع نع

<< 



 1 ةَمَِعْلاَو ءيفلا ملسق باك

 لتقف شبر يذلا لع لا عدي اا لاومأ رئاسك سم يو

 أ كلذ لإ ج ل تمرر لقول داوم عرض + 1076

 ىلع كيو عاشر سج دعوو واسم مه ضل يأ ؛يقاَبلا ْسّمَحُي
 يش وأ نبط نم قداشب يف جردتو نيبال عبرأ ىلعو حاصملل وأ هلل ةدحاو
 لهأ نيب هلعج هلل مهس هيلع جرح امف «ةعقر مسق لكل ج جرخيو ءاهففجيو ةيواستم
 نيغاغلا نيب ةمسقلا مّدقتو «يتأيس امك نيفاغلا نيب ب يقابلا مسقيو ةسمخ ىلع سمخلا

 راد يف ةمينغلا ةمسق بحتستو «نوروصحمو نورضاح مهنأل سمخلا ةمسق ىلع
 امك ينيب ْمّسَقُي ءيفلا سمح لهل هَسْمْحَف نذع رغب اهريخأت ُةَركيو برحلا

 نونلا حتفب يأ ءّلقَنلا نأ ُحّصألاَو ؛مهسأ ةسمخ ىلع مسقي هنا ءيفلا يف يأ قب

 ؛يفاشلا ىَرَر امل ءحِلاَصَمْلِل دّصْرُمْلا سُمْخْلا سُمخ نم وكي ءاهناكسإو ءافلاو
 َلقنلا ثوطعي ُسانلا ناك :لوقي بيس | نب دايعس عمم هنأ دانزلا يب أ نع كلام نع
 :يناثلاو ءًاضيأ "' ألا يف هيلع صن ام اذهو .سنحلا سمح نم يأ ٍسْمحْلا نِي
 :ثلاشلاو يقابلا مسقب مث هوغو لاثكلا ةرحأك كلذ لعجو ةميغلا لصأ نم نأ

 لام نم لفي نأ ٌروُجَيَو ءلالا اَذَه يف ُمنغيَس ام لقت نإ ءةعبرألا سامألا نم هنأ
 زوجي هنإف «ةمينغلا نم لفن اذإ وه امنإ روكذملا فالخلا ي أ دنع لِصاَحْلا ِحِلاَصَمْلا

 وأ وتلك عرج ركذيف رلنيحف لاتقلا اذه يف رافكلا نم دحويو ميس امج لفتي نأ
 لالا تيبل دصرملا حلاصملا لام نم لمني نأ زوجيو ةلاهحلا هيف لمتحيو ءامهريغو عبر
 الو ٌةَلاَعُج هنإف ؛ًامولعم نوكي نأ طوشي ذشتيحو ءحلاصملا نم هنأل ٌهَركَذ امك

 نباو .نييماشلا نع شايع نب ليعانسا ةياور نم وهو . .[ بسلا سمح ملو لاقل
 .كلام نب فوع نع )٤۸۲٤( ثيدحلا :اهتمسقو مئانغلا باب :تاسحإإلا يف نابح

 )١/69/57(. ثيدحلا :ريسلاو داهجلا باتك :ملسم حيحص يل هانعمو

 ١. 55ص 4 ج :لفنلا نم يناثلا هحرلا باب :ءيفلا مسق باتك :يعفاشلل ملا )۳۰4(



 ٍةَمِيِْغْلاَو ءئفلا ملسق باك 1۳6

 أ زو لس داف دإ ب لصاملاب نصح ال مثلت ي لما امتحا ل إ ةرورض

 «نينثإ ىلإ هتي اذإ ديدشتلا هيف زوجي (لفن نإ ) هلوكو «هیف ()ددحستي ام ىطعُي

 .فح هيلع بتكف هطخب ُفئصملا | هَطبَص فيفختلابو دحاو ىلإ ةتيذع اذإ فيفحتلاو

 .فيفحتلاب ُهلَمنَو هاي ُهَلفْتََو الفن هلت :مكحما ي لاق ءلفثلا لْعَح دب ةانعم نگل

 وأ ُماَمإلا اًهْطِرَتْشَي ةداَيز «فلس امك اهناكسإو ءافلاو نونلا حتفب يأ ُلَقَنلاَو

 شيملا ةّيقب هلعفي ام ىلع ةدئاز ةياكن ي 0

 ةلالدلا و | ةدلق ىلع خا وأ ةعيلطلا ىلع مّدقتلاك ؛رش كرتو «رفظ عقوت اذك

 .هيلإ ةجاحلا تم م اذإ كلذ لعفي امو ؛لاح سسحت وأ نمم فحل وأ 8

 كلذو ؛طرشلا اذه نم دب ال هنأ هنم مهو دق مرثيا وأ ُماَمإلا اهطرتشي :) هلوقو
 آلاو «ٌلفنلا هب ٌقحتسي امىلع مادقإلا لبق ًالوأ هطرشي ام وهو ؛لفنلا يمس دحأ

 ىلع داري هنإف ٌدومحم ٌرثأو مادقإ نلمح َةَرَراَبُم برحلا يف هنم رهظ نم هلي ام

 لمعلا ٍةَلق بسحب يأ ىرذق يف ُِهتْجَيَو ءلاحلاب ليلي ام حلاصملا لام نم همهس

 يف تلو ادا يف علا لَ مسلو هللا ولع هنأ حص دقو «ورطخو

 وه امم كلذ ريغ ليقو ةّمحاّرلا ةَعْحّرلاَو .َشْيَحْلا مَدَقَ يتلا ةَادَبْلاَو ٠ 7ةعْشبرلا

 هيلع هدم ناك ٌعفلا اذهو يطيسولا ثيداحأو 'يعفارلا ثيداحأل يبيرخت يف ٌحوم

 .ًاريدقت ال ُهآَر يارب ُمالَّسلاَو ةالَصلا

 .ددجتي (©)

 ةد يب َعبرلا لفن لي يبنلا تذهش) :لوقي ؛يرهفلا همم نب بيبح نع 9 (7:5)
 :لاق نميف باب :داهحلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(ِةَعَحّرلا يف ثلكاَو

 :داهجلا باتك :ننسلا يف هحجام نباو )۲۷١١(. ثيدحلا :لفنلا لبق سمخلا
 .دهاوش هلو ؛حيحص هدانسإو (1851) ثيدحلا

 لْوُفَفْلا يِفَو عبرا ةد لا يف لفي ناك كل يبا أر ؛تِماّصلا نب داع نع @

 )١8551(( ثيدحلا :لفنلا يف باب :ريسلا باتك عما يف يذمزرلا هاور .(ثللا

 .(5865) ثيدحلا :نتسلا ف هحام نباو .نسح ثيدحح :لاقو



 0 ةَمِييَفْلاَو ءيَقْلا ملسق بانك

 يُهَو نابحألاو ةيآلا قالطإل ءَنْوناغْلِل اهلوقْمَو اهراقع رال ٌساَّمْحَألاَو
 لها نم ناك ناو يأ لِتاَقُي مل نإ لاتقلا يب ةَعق ةَعقَوْلا ٌرَضَح ْنَم «نوغاغلا يأ

 نع لامكلا ديقب تزرتحاو "'”7(ةَعقَوْلا دهس نسل ةَميْعْلا) :روهشملا رثألل لامكلا
 جرصخو .يتأيس امك ؛مهسلا نود خضرلا نوقحتسي مهنإف امهوحنو ٍةأرملاو ّيصلا
 َدْعَب َرَضَح ْنَمِل ًءْيَش ًالَو ءابيرق هركذ دقو فزتخماو رحال (لاقلا ةّني) هلوقب
 هنأ يأ ةْجَو .همضو هعمج يأ لامل ةَزايح َلْبَق اَمْيِفَو ةانلق ام لاقل ءاّمضقْلا
 فالخلاو ؛ةعقولا هدوهش مدعل ُمدملا ٌمصألاو ءاليتسالا مات لبق َقِحَل هنأل قحتسي
 دعب رضح اذإ امأ «ةزايحلابو هب وأ برحلا (*”ءاضقناب كلمت ةمينغلا نأ ىلإ عحار

 ُهَفَحَف ةَراَيحْلاَو ِهئاَضِقْلا َدْعَب ْمُهْضْعَب تام ولو ءاعطق ةكر اشم الف لاملا ةزايح

 ةمينغلا نوكلمي ال مهنأ انلوقىلع لاقي نأ يغبنيو ةوقلطأ اذك قوقحلا رئاسك هٹراول

 امك كَمَا حح هتئرو ىلإ َلقتني نأ اوكلمت نإ امهب اوكلم لب ةزايحلاو ءاضقنالاب
 ءاضقنإلا َدْغَب اَذَكَو «بلطملا ٌبحاص كلذ ىلع هب كللا نود ٍةَعفشلاب ذطخألا يف
 ءاضقنالاب كلمت اهنأ قباسلا فالخلا ىلع بم ُفالخلا .ّمّصألا يف ٍةَراَيحْلا َلْبَقَ

 تروم فالخب يأ « هَل َءيَش ال هنأ ْبَهْذَمْلاَف لاَتِقْلا يف تام ولو «ةزايحلابو هب وأ

 للا لوُسر نع ةا هلع ًافرقوم هيض ٌقيدٌصلا ركب يبا ْنَع يور :يدروالا لاق © )5٠(
 ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا ,[ مقرا دهش ن ْنَمِل ةا ] :َلاَك هنأ ذِي
 .۳۸۸ ص ۸ ج :ءيفلا مسق باتك

 نأ ؛ودَرلاب مَا لخأ ن ُتْيَل ني ٍدجاَو رع دنع موَلْعَم :لاق ؛هي ٰيعفاشلا نع ©
 :يقهيبلل ىربكلا ننسلا .ةَمْنَوْلا دهش نمل هِيَ اًمْنإر : لاق ؛ض ركب اَبأ
 اخد: رثألا | :ةعقولا دهش نمل ةمينغلا باب :ريسلا باتك

 ةَمييغلا نإ ؛ :هكلط باطلا نب رم بتك :لاق ؛يِبَسْحَألا باهش نب قراط نع @
 .(1814 الو 18155) رثألا :يقهيبلل ىريكلا ننسلا .(ةعقولا دهس ْنَمِ

 نسما .(ةَعنَوْلا دهَش نمل ةا :لاق ؛هط يلع نع دوعسم نب نمحرلادبع نع @
 )١845(. رثألا :يقهيبلل ىربكلا

 .لاصفناب )١(: ةححسنلا يف (©)



 ةَمِييِغْلاَو ءيفلا ملف بات 115

 تاف تام اذإف ٌعوبتم سرافلا نأل ؛سّرَقلا مهس قحقسي هنإف ؛هذه ةلاحلاو سرفلا

 ةياكح :يناثلا قيرطلاو .عوبتملل همهسىقبي نأ زاج تام اذإف بات سرفلاو ّلصألا

 لاعقلا رجخآ ٌرابتعا عنملا ةجوو «ةعقولا ضعب هُدوهش قاقحتسالا هجو امهيف نيلوق

 تت لاعقلا كلذب ةزايحلا تلمح نإ تا ىرطلاو طا رطحلا تو هلق

 .الف ديدح لاتقب وأ قاقحتسالا

 هبشأ ىلع مهكراش «هعوحر لبق شيجلا َمنغف ءاسوساج ٌمامإلا ثعب , عرف

 .ةعولا دوهش نم ٌمظعأ هدو لا ؛نيهجولا

 َفرَمْحُمْلاَو ٌرجاَْلاَو تعما ٍظفِحَو باّودلا هس ايل َرْيجألا ئ أ رهغالاو

 لود E دصقلا نأ عنملا eT التاق اَذ ذإ ْمُهَل ُمَهْسسي

 اد .دايجلل ريحألا نع (يِباَوّدلا ٍةَساَيسِل َريجَألا) هلوقب زرتحاو «داهجلا

 E E ٌدرط يغبنيو :يعفارلا لاق ءاعطق هل مهس الف هتراحإ

 2 اذإ ام (باّوّدلا ٍةَسايِسِلِ) هلوقب راشأو ل مامإلاو يضاقلا

 : انطق يتلا كلن فوغ ةمايشا# هع ري ل فإن ع

 5 دواد وبأو ناخيشلا هجرحأ امك عابتالل فدا سراَْلِلَو مهس ٍلِجاَرللَو

 هيلع ٌلتاقي سرفب لاتقلا ضرف لهأ نم رهو ةعقولا ٌرضح نم انه سرافلاب دارملاو

 هبحاصلو ِنْيَمْهَس سرفل َلَعَح دقو هللا َلْوْسَر ّنأ) :امهنع هللا يضر رمع نبا نع @(۳۱۱)

 دحلا :سرفلا ماهس باب :داهجلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ا

(ATTY) 

 ءنْيَمْهَس سَرفْلل ريح موي ول | ُلْوْسَر مسق):لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع @
 0 ةا هل رف للا عم ناك اإ :َلاََف عا هرس :َلاَق (مْهَس ٍلحاَرللَ

Nيراسل 1 مهس هلق م  Nثيدحلا :يزاغملا باتك  

 ثيدحلا :ةمينغلا ةمسق ةيفيك باب :داهجلا باتك :حيحصلا 0 .(4؟54)

 دحلا :ليخلا ناموس يف باب :داهجلا باتك:ننسلا يف دواد وبأو )١757/59(.

 ف



 ¥1 ةَمْييْغْلاَو ءيقلا مف باك

 مل ُمالَّسلاَو ةالّصلا هلع هنأل جاو سّرفل الإ ىَطْعُي الو آل ْمأ لاق لاتقلل ىّيهم

 الو نيسرفل ىطعي :ليقو «سارفأب نينح موي رضح دقو ٍدحاو سرفل الإ بزا طع
 نيجه لاو .نايمجع هاوبأ يذلا وهو نوذربلاك يأ ريغ وأ ناك ا ايبَرَع ؛ 200 ا

 اهنم ْعَقِ َرقلاَو كلا نأل هسكع وهو د ْفِرَقُمْلاو :ةّيمجعأ هْمأو يبرع هوبا نس وهو

 نأل ؛رامحلاو لغبلاو ليفلاك يأ ريو ریل ال ؛لاجرلاك اهتوافت رضي الو اهلك

 هیر و گلا اهب ىئاش لو حلا الص برحلل حلصت ل بودل له
 آلا .e .لبحلا طار نمو :ىلاعت هلوقب اُسَنأَْساَو ءابلاغ ٌةَرصنلا ٌلصحت

 سرسفل ىَطُْي لَو ءاهنيب توافيو اه خضريو ةّمِهس باودلا هذه بكار ىطعُي معن

 حوتفم ءانغلاو) لك هنأل هيف ةدئاف ال هنأل هيف َءاَنَغ ال اَمَو ؛لوزهم يأ ؛ّفَجْعَأ

 لي خلا ین لرش فو مرح لو ع هار نکل رر نرد
 قرفلاو عنا رهظألاو ؛ٌرضح اذإ ريبكلا خيشلل مهسلاك يراضخإ نع ريا يه
 هل مهس الف هراضحإ نع ريمألا هش اذإ امأ ءهفالخب هئاعدو هيأرب عفتني خيشلا نأ

 ؛ ۵ ابتالل خضرا ملف اوُرْصَح اذإ ُيَمَدلاَو ةأرَمْلاَو ّيِبّصلاَو ُدْبَعْلاَو ءاعطق

 ريض رطح يرل ّنأ) :لسرم ف يلا نع لوحكم ثيدح :لاق ؛هف يعفاشلا نع (19)

 هاور .(وْيَسَرَفِل مها ُةَعَيْرأَ هَل اس .مُهْسَأ ةَ قي يلا ُهاَطْعَأَف .نیسرقب

 .0۳۱۸) ثيدحلا :احاو سرفل الإ مهس ال باب :ىركلا نتسل رش نئسلا ين يقهيبلا

(TIT)هللا ٌمُيْئرُمَلْعَت ال مهو ْنِم َنيرحآَو مك وذَعو هللا ٌرُدَع هب نوه 3 ٠٠ / لافنألا  

 .«نوثلطت ل أو مكا فري هللا ليس يف ِءيش ني اوقفت اَمر ْمُهُمَلْعَي

 لوسَر اي :لق كرم دبع انو ريح تابع :َلاق محلل يب أ یوم ريم نع ©( 5)

 اتم م نرخ يناطغاو [ًفْيَسلا اَدَه دلم :َلاَمَف ؛ ؛افيس يناطغأف ؟يل هنأ !هللا

 باب :ةمينغلاو ءيفلا مسق باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .يل مهي ْمْلَو

 ىلع حيحص :لاقو )١5١85(( ثيدحلا :مهسي الو امه خضري ةأرملاو كرلمملا

 .ملسم طرش

 ْرَكَذَف هاي أ ْنَع لاسي سابع نبا ىلإ ةد بكر :لاق مره نب درب ْنَع ©

 اَمُهَل ذاك لَه ٍدِيعْلاَو ٍةرَملا نع تْلأَسَو :َلاَق باَرَجْلا يو ِلاَوْس يف ْتْيِدَحْلا

<< 



FA ةَمْيفْلاَو ءيفلا مق باك 

 ريغب ّْمَأ ؛اهجوز نذإب ةأرم او ؛هّميلو نذإب ٌيبصلاو ؛هدّيس نذإب ُدبعلا رضح ٌءاوسو

 .مهنذإ

 .ةأرملاك ٌلكشملا ىشتخلا :ٌعْرَ

 .ًالوقنم ا ٌرظن هيف .ٌرْحلاب قحلُي وأ هل خضرُي له ضعبلا 3

 يف ُماَمإلا ذهتجي + مه نود رهو بحسم :ليقو قحتسم خضرلا اذه : ةيبنت

 راف ناک ن نإو الحار هل ْحضْرُي نمم ناك نإ لحار مهس هب ب غلب الو يأ رن

 يف ٌةَعَبْرألا ساَمْخَألا ُهَلَحَمَو سل بانك يف يدرواملا هلاق حصألا ىلع اذكف

 نم يا اد «صقان هنأ الإ ةعقولا روضحب قحتسي ةمينغلا نم ٌمهس هنأل رهظألا

 ْحَضْرُي امن لف حاصلا مس سلا سه نم :ثلاغلاو ءَنْوُمْلاك ةمينغلا لصأ

 ّرضح نف يأ بَل هل او ءحِيِحملا ىلع ع مامإلا نذايو رجا الب رح يمد

 رضح نإو ءرخآ لدبب لباقي الف الَدَب هروضح نع ذأ هنأل ؛طقف ةرجألا هلف ةرحأب

 نم سيل هنأ ىلوألا يف هلباقم هجوو ؛هآر اذإ ٌمامإلا رر لب «هل خضر الف «ذذإ الب

 .انراد اكس نم هنأ :ةيناثلا يف هلباقم هجو «ةالاوملا لهأ

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا لوصأ :ةرصبتلا يف ييرحلا لاق بالا وب محن رَ

 الإ ؛كْرْبلاَو ٍدَنهلاَ مرا نم ميلا بَلْ ياللا يراّرتسلا ءطَو ميرحت ىلع ةقباطتم

 ٍفْيَح ريغ نم اهمسقيف اهتم نسي نم مامإلا ةهج نم مئاغملا يف بصتتي نأ

 ُءارش الو ؛ٌنٌهٌوطو لح ال هنأ :هيواتف يف تيار ينإف ؛لافقلا كلذ ىلإ هقبسو .مّلظو
 مث ضعب نم مهضعب ٌرافكلا امهذحأي نأ آلإ مهللا «سيمحتلا مدع لحأل اضيأ دبعلا

 لاق يذلا اذهو رفاكلا ىلع بجي ال سمح ا نأل حصي هنإف ؛نيملسملل امهنوعيبي

 نم ايدي نأ الإ وعم مهس اَمُهَل نکی ْمَل ُهّنِإ :لاق سالا رصَح اإ وعم مهس
 ثيدحلا :ةمينغلاو ءيفلا مسق باتك:ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(وُدَعْلا مئانغ

(TIA)ثيدحلا :تايزاغلا ءاسنلا باب :داهجلا باتك :حيحصلا ق ملسمو  

 لما 5/1590



 11۳4 ٍةَمْييغْلاَو ءيا ملسق باك

 ام نأ يف هاو يلازغلا يأر ىلع امأ «سيمحتلا بوجو نم روهشملا ىلع راج

 الف ؛سمحُي الو ؛وليعآل وكي ةقرسلا وأ سالتخالا هجو ىلع رافكلا نم ذحأ

 :ةعفرلا نبا لاقو «سمخب ال هنأ ينعأ هيلع عامجإلا عضوم يف ٌمامإلا ىعّدا ام وهو

 .ةمينغ هنأ مهرثكأ داريإل قفاوملا هنإ :لاقو يعفارلا ُهَحِّر يذلا نكل ٌروهشملا هنإ



 فر
 یر سرا ربع

 روزل تلا تك

 ريب DRE نقش هم" تاتدّصلا منيف اب

 هم هيف ل ےس

 َحَمَحو لبق باما يف مق امك ٍةَمْسِقلا ىمي رعت فا ع انا

 هلوق بايلا 5 ٌلْصَألاَو .اهريَغَو دقو تاو 3 ةّيِساَم نم اهعاون ا فالیحال ةقدملا

 ارق َرَقْفلِل تاقَدّملا نا ىلاعت

 لك جاتحي نمک يأ هتجاَح ڻي اعقوم عقب بسك الو هل لام آل نم ريق
 ةهنكلسم ُرَهَقْلا عمي الو ثالث ر ا لا

 يق ةلقن امك هتمدح ىلإ جاتحي يذلا ٌدبعل | اذكو هِلمَجتلل اهسبلي يتلا ي أ ةبايثو

 جاتحاو «كلذ هل نكي مل ولو نكسملا فو هيف مامإلل فالح ؛جك نبا نع ةضورلا

 قرغتسم نيد هيلع ناك ول امىلع هجرخت رهاظلاف ؛هب امهيرتشي ام هعمو امهئارشملإ
 دنع ام َفرْصْيىتح ءارقفلا مهس نم ىطعُي ال هنأب :هيف يوغبلاىتفأ دقو لام هعمو

 ةرورض الو ؛ةرحألاب نكسي نأ هتداع نم ناك ولف .يعفارلل ٌلامتحا هيفو «ِنْيَدلاىلإ

 دعي هنأل هرقفلا دح نع هُّجرخي هعم يذلا ّردقلا كلذ نأ ٌرهالظلاف ؟ اكلم هئارش ىلإ

 ةرورض هغد مل ام هوحنو سراَدْلا نكسب يغتسي يذلا ةيقفلا اذكو اّينغ فرعا يف

 يفر ؛هيلإ لصي نأ ىلإ ذحألا هلف يأ ِنْيَمَلَحْرَم يف ببال ُهَلاَمَو ءنكسم ءارش ىلإ
 ةعئالل ت امهنود اميفو هضرقُ نم دي اذإ ٌرهاظ وه رع يب دعي هنأل لق

 ال بمسك لي نأ ىلإ ذحأيف ًاضيأ ٌرقفلا عنب ال يأ ُلُجَوُمْلاَو ءيضاقلا هيف عبتو

 ٦٠. / ةبوتلا عما هز
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 اضف لإ :مسعل «سوفنلا ةلمتحت الو هتَءورع لجي هنأل ؛ هيو رمو لاحم يأ هب قيلي 0 8 م را رف # وك . 7 كل ۾ مهل . 0000

 .يضاقلا هلاق باستك لا

 ضورف نم هليصحت نأل ‹ريشفق عمي بلسكلاو ءيِعْرَش يأ «ملعب لغتشا ولو سل 310034 مراء لام و م f f ٤ f 8 - 00 م

 امه 0 الف ليصحللا هنم ىَنأتي ال يذلاو ةسردملا يف فكتعملا لطعلا امأ «تايافكلا

 كلا ىلع ةردقلا عم ٌةاكّرلا

 لغتشملا ٌففالخي لفن وهو هسفن ىلع ٌرصاق ُهَعفن نأل الف لاول ل لغتشا ولو
 ٌلغتشملا نأ :لافقلا ىواتف يفو ءةيافك ضرف وهو هريغ ىلإ دعتم م هنإف يعرشلا ملعلاب

 ٌلغتشم هنأل ؛هيلإ فرّصلا زاوح يف هقفتملاك راهنلاو ليللا ًءانآ ةالّصلاو هللا ةدابعب
 ب لاقر .ًايوص ناك نإو ٌروجي ال ؛اذه ٌريغ امأو :لاق ؛ًايوق ناك نإو «ةعاطلاب

 بْكلا ىلع ْمِهَتَردَعِ قل زوجي ال تقوا اذه لثِم يف ةّيفوصلا ىلإ ٍءاكزلا فرص
 .ملِعْلا ُمُهَناَف ٍبْمسكْلاب اعمار مهنا ؛ةّيَفَفَمْلا فالحب

 هلا ىلع أسما نع ففعل ارة ا ءريقفلا ب يأ أ یف طرب لَ

 ؛باستکالا عون نم نكت امر نكي م اذإ ُهنأل مَع :ٌميدقلاو «ةحاحلا دوجول
 .نْوُرَبتَْمْل طق لّوألابو

 دق ٌريصبلا َنِمّرلا نأل «مامإلل ٌةدرت ىَمَعلا طارتشا يفق ةناَمَّرلا انطرتشا اذإ :ٌعْرف
 ةّسارحلا نم ىتأتي

 ا

 مهس نم نابطعُي ال يأ ؛حصألا يف زار يل حْوَوْوأ بنرق ٍةققنب يفكملاو

 :امهيناثو فئاقحتسي امب ءانغتسالل حّْرّتشلاَو رَرَحُملا يف يعفارلا هب ربع امك ءارقفلا

 .امهريغ ىلإ امهجايتحال «معن

 يأ يِفْكَي الو هتیافک نم اعِقْوَم عقب بسك وأ لام ىلع َرَدق ْنَم :نُيِكْسِمْلاَو

 ا لاو كت رات نم افك اذكر ين وأ ٌةعبس ٌةدنعو ٍةرشع ىلإ جاتحا نأب

 نأ :حالّصلا نب ا ىواتف نو .رْيهَقَت الو وفا رسمإ ريغ نم لاحلاب قیلی ام كلذ لک

 .ةنس ةيافك كلب ال يذلا َنيكسملا
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 نم ىَّطْعُيف ٌنيكسم وأ ٌريقف وهف هتيافك نع ُهّلَْد صقني ٌراَمع هل ناك رل :ٌّعْرَف

 .نيرخآو ٌيِناَحْرُجْلا نع ةضورلا يف ُهّركذ .ُُعْيَب فلكي الو اهمامت ٍةاَكَّرلا

 نيكسلاا نم ًالاح ُدشأ يقفل نأ كل يت ؛نيكسملاو ريقفلا تفرع اذإ عُرف

 ٌةدئاف فالحل ٌرهظي الو .يضاقلا هَعبتو يزورملا قاحساوبأ ُهَسْكَعو ٌحيحّصلا وهو

 نود ءارقفلل ردن وأ فقَو وأ ىّصْوُأ اذإ اميف ءةهصولا يف رهظت اهإ «ةاكزلا يف

 م رق يمال رس نب انقفاو دقو «سكعلاب وأ نيكاسملا
 انک رع ُلُضضْفَي نم :رسوملاق ٌنيِسْوُمْلاَو ّيِنَعْلاَو امه ةعبرأ ظافلألا نأب لدتساو

 أ قلت خلق هتك اع كن :ُنيِكْسِمْلاو .ناقك َرْدَق عم نم :يِفْلاَو يش
 :هيلع ُةَرُيَو «سكع الو يغ رسوم لك نإ :لاقو الص ُهَل لام ال ْنَم وهف قلا

 هنأل يغب سيلو ويد ف ذحوي هنأل رسوم هموي توق نع ٌلضفي ام عم نس نأ

 .ةاكّرلا نِي ىطعُي

 فيرعو يأ ,لاوْسألا يوذ ٌعَمْجَي ٌرِشاَحَو ٌمِساَقَو باكو عاَس ُلِماَعْلاَو
 ىلع ٌدشملا ينعي ناكو هيلإ جْبَْحا نإ يدنحجلا اذكو :ئدوعسملا لاق «لاومألا ظفاحو

 يِضاَقْلا ال ؛نامهّسلا لهأ عمجي نم :يناثلاو اذه امهُدحأ نانثا ٌرشاحلاو ةاكزلا

 سسمخلا سم نم اوعوطتي مل اذإ مهقزر لب «مامإلا اذكو ميلقإلا يلاو يأ ءيِلاَوْلاَو

 .ماع مُهلمع نأل ؛ةماعلا حلاصملل ٍدّصرملا

 هيف نم يعاّسملا ذعأيو :يِرْوُجْا ٌةاكح اميف هللا ُهّمِحَّر يعفاشلا لاق :ّعْرَف

 ٌنيمأ هنأب لدتساو يناحرجلا کوو «هیسفتل

 7 5 - ِهِئاَطْعإب عفوي فرش ُهَل وأ فبعض ةو ملأ نم 0

 طار "4ر فلم :لامت هلوقل قازلا نم نط ما ابق
 5 يف نيلوق ةياكح يعفارلا يف يذلا نإف ءرّهْظألاب بهذملا ُلاَدْيِإ يغبني ناك هنأ

 .فنصملا هركذ ام )١(: ةخسنلا ىف (#)

 ,59 / ةبوتلا )١١"(
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 َنْيأ ْنِم نيلوق ةياكحو ءيفلاتلا نع ءانغتسالل ءال :امهيناثو «يٌسأتلل ؛ْمَعَن :امهدحأ

 «ةاكّرلا نم :امهيناثو ؛نيملسملا حلاصم نم هنأل ,حلاصملا مهس نم : :امهذحأ ؛نوطعي

 :لارقأ ةثالث ةلأسملا يف ىكحو ؛فالخلا ةضوّررلا يف عمو :ةيآلا لمحت هيلعو

 ةاكيلا مهس نم :ثلاثلاو يلاصملا مهس نم نرطعي :يناثلاو ءنوطعُي ال :اهدحأ

 ةرابعو كلذ يف هل حالطصإ الو ٌرهظألا :ِرّرَحُمْلا راسو مشا ل ةر کی اد

 «لوألا يف فالخملاىكحو يناثلا ءاطعإب وتلا مرج :ّمُعَن برقألا :ريغصلا حرشلا
 ةاكّرلا نم نوطعُي ال مهنإف ؛رافكلا ةفلؤم نع نيملسملا ةفأْوم ركذب فنصملا ززتحاو

 تلر ال ةلزان نيملسملاب تلزن نإ :دواد نبا لاقو ءرهظألاىلع اهريغ نم الو ؛ًاعطق

 ٌفنص نيملسملا ةفّلؤم نم ّيقب هنأ ملعاو 0 تلا بحاص لاق ام ىلع انطق اوطعأ

 مهتاكز اوضبقيو ؛ةاكّرلا يعنام نم وأ ؛رافكلا نم مهيلي نم ُداهج مفي داري

 مهنأ ريغصلا حرّشلا يف ةبشألاو سم يف حصألاو ءاعطق نوطعُي ال ءالؤهف

 ؛ٌةراعتساو روحت هيف ةفلؤم ءالؤه ةيمستو :مامإلا لاق .ةيآللل ةفّلوملا مهس نم نوطعي

 ةلامتسا ةلباقم يف مهيلإ لاملا لذب سيلو «ناعإلا ىلإ ةنئمطم راق مهبولق نإف
 .نيملسملاو مالسإلا حلاصم نم ٍةحلصمل وه امئإو ءهبلإ مهبولق

 كلام لاق امك نوقتعي ٍديبع ًءارش ال ةحيحص ةباتك يأ َنوُبئاَكْمْلا :ُباَقُرلاَو

 ىلإ لاما ٌمفدي كانهو دلا ليس يفر :هلوقك باكرا يِنَرظ :هلوق نأل ,دمحأو

 .نوكلمي ال ءاقرألا نم مهريغ ذإ َنرُبئاكملا مُهو باقّرلا ىلإ انه عديل نيدهاجمل

1 ٤ ere 506 س 38 1 0 4 20 ر e جل وأ هلايعو هيسفن ةقفنك يأ ءةيصْعَم ريغ يف هيسفنل نادتسا نإ 000 

 ىلع ةئوتلا لبق طب م انّرلاك ةيصعم يف ناك نإف '"ةيآلل < «يطغأ باهج وأ

 ام :ىلاعت هلوق اهنمو مالسإلا رئاعش ميظعت ةهج نم نامإلا ىلع ةمزاج ىنعمب.:ةراَق (*)
 .نيزرتلاو ميظعتلاب اراقو هلل نوحري ءالؤوهو [ ۳ / حون ] كراكو هللا وحر آل کل

 .ةراق لدب راف :(1) ةحخسنلا يف هنأل هيونتلا ىضتقا

 مهبول ِةَفلَوُمْلاَو اَهْيَلَع َنيِلِماَعْلاَو نيِكاَسَمْلاَو ارق ُتاَقَدَّصلا تنا ٦١: / ةبوتلا )۷ ١

<< 
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 «ىطعي :مامإلا لاق ةعاط يف ُةفرصف ةيصعمل نادتس دقسا ولو ءاهيلع ةناعإ هنأل ؛ :حيحصلا

 نإ يطعأ ةيصعم يف ُهَفَّرِصو ةبصعمل ال ٌنادتس | ولو ءيفنصملا ةرابع ىلع دراو وهو

 دار یال قآل مشفر لا سي ملا لت هن درت بق الو م فر

 بات اذإىطْعُي حَصألا :ْتْلُق لسلام ذوا اذإ روت امإ هيلا نأل قديم فرع

 دق هنأل «ىطعي ال :يناثلاو ءاهلبق ام بَ ةبرتلا نإف «لاحلا ىلإ ظن ملغ أذ

 .دوعير ةبرذ ذ ةيوعلا حتت
 يب هم عد

 حرش يف رهاظلا ىلع ةّدملا ٍسرْصَق نإو ُهَقدِص نقلا ىلع بلغ اذإ ىطعُي :ٌعْرَف

 .ينايورلا هب مرح امك ؛يبّذهملا

 7 هريغو دقن نم هنم َنْيَدلا يضقي ام دحُو ولف يأ هتجاَح طارتشا ُرَهْظَأِلاَو

 ل :ينافلاو «ليمّسلا ن نبأو ۽ بئتاكملاك انيلإ هتجاح ذحأي هنأل ةاكّزلا نم طط

 كالع "لل يقف هوك ةروكذملا جا ينعم أ :يضتقت نيرثكألا ةرابعو .ةيآلا مومعل

 ول ٌناكو هتيافك َرْدَق َكْلَم ول هنأ يعفارلا لاق امك برقألاو «هب | وحرص اهيرو ائيش

 «يقابلا هب يضقي ام يطعأو کی ام عم لت هيئافك نع هلام صقل ُهَنْيَد ىَضَق

 مك 8 م

 ال نكل «لاحلا يف بحاو هنأل ؛طرشب سيل كلذ إف يأ «نيدلا لوُلُح نود

 هنأل ءلحي مل اذإ ىطعي الف يأ ُمَلْعَأ هل او هلولح طاريشا حّصَأْلا :ْتْلَق «ةبلاطُم

 سلا فالخلا نأل حصألاب ايناث فنصملا رّبع امإو هَكاَذ ذإ هيلإ جاتحم ريغ

 سأل قولا لوس ةف لوشن اوا اسي برش ا لوألا نك ©

 افرح امك مالالا اذه مرتب ل خش 5 تلق رّرَحُمْلا رظفل ةياكح دا

 ضادلاو راقعلاب يأ :ىنغلا ْعَم يِطْعَأ لنمو يأ نل تاذ حالطإل ذأ ٠ قرم ريغ

 ا ولو .ريقفلا لمحتب نكست ال يهو «ةرئاثلا نكست دوصقملا نأل ءامهريغو

 نركي ْنأ نيا ٍتاَذب ءاهقفلا دارمو ةَمرْكَمْلا هذه نم ُسانلا َعنتمال ءاطعإلا يف ّرقفلا

 ناك نإ :َلقو بَ هب عع الام لَ لهم نيملسملا نم نيفناط نيب ف

4 

 .«ميِكَح ميلَع هلل اَو هلا | نيم ةّضيرُف ليسا ۽ ناو هللا ليبس يِفَو َنيِمِراَعْلاَو باقرلا يقو
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 ىطعُي هن هنأ حصألاو ؛ةووّرملا كهي ام ِنْيَدلا ىلإ فرص يف سيل ذإ الق دقن ايي

 .ةيآلا مومعل هذه ةلاحلاو

e فالخلا يرجيف ؛دقنلاك :ليقو ؛راقعلاب ييغلاك “ '””ضرعلاب يوغا :ٌعرف. 

 .ٌحصألا ىلع ىنغلا عم يطعأ يفلتم لام ةميق لمح ول :ٌعرف

 ُهّلَدَب ول امك ءالف هلام نم ادا اذإ امأف «نْيدلا ءاقب دنع ٌمراغلا ىطعُي امن عرف

 ةدحو ياشلا وأ ءةنع نومضمل او ٌنِماّلا ّرَسعَأ ن نإ ناّمَضلإ ٌمِراغلا ىطعي ر عرف

 *) عجري ال هنأل ؛الف نذإلاب ناك نإف ,نذإلا ريغب َنِمّض اذإ اذك

 ؛ةيآلا مومعل «ىنغلا َعَم نطيل يف آل ارش :ىلاغت لا لس يو |
 رش ینا :ىلاعت لاق .مهيلع لمُح قلطأ ىتم هنأل و ةارغلاب ليسا انر

 ني ُهل فرص ال ىح ءيفلا SY "ا

 .ةعّوطتملا ىلإ ىلإ ءيفلا نم َءيش فرصِي ال امك ؛ءيش تاقدصلا

 وهو اُم َْأ وب ًاميقُم ناك لب وأ هدلب نم يأ قس یشن ليلا ناو
 ىلإ ٌجامحم رفسلل ٌديرم هنأل «يناثلا ىلع سيقع وهو .لّوألا ىف راج اذه ف ةقيقح

 ا شلل راس ى هيل ات اق دا یا اخ زز اسا

 يف ىطعُيف ؛ةيصعملا ىلع ةناعإلا قيلت الو «ةناعإلا هيل | عفدي ام دصقلا أل « َةَيِصْعَمْلا

 ألا ىلع حابملا اذكو ؛ةعاطلا رفس

 .يدرواملا هلاق ؛حابملاب هرفس هّيقب ّقَحَتلا ؛بات اذإ عرف

(TIA)اخ . ا ٌريناَنَدلاَو مهار الا الإ ضرع يش كو مالا شو ىلقلا نرو ضرع  

 .يزارلل حاحصلا

 .مجري :(؟) ةحخخسنلا يف (#)
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 ٌدأل ؛ةيوُصلا ىلإ ليبسلا نبا مهس فرص زوجي ال :هيواتف يف لافقلا لاق عرف

 ."'ضيأ همك راس نم اَذَكَر ؛ةيدْكَِب هال ويف ضرع ال مهرس

 نوي ال نأَو السلا :ةامَلا فانشمألا هاه نم ةاكرلا ولخآ طْرَشَو
 يف لاو كلذ يف ةحيحصلا رابحألل مّصألا يف ْمُهَالَْم اَذَكَو ًاَيِلْطُم الو اييِشاه
 هوو ؛اهنع ٌةَباحصأ هَر اهب ُرمأي عي هنوكو سانلا خاسوأ اهنرك مهيلع ميرحتلا
 ىعّداو .مهيلاوم يف ٌدوقفم وهو مهفرشل ىبرقلا يوذ ّقح يف عنا نأ اذه لباقم

 ,* اضيأ ُبهذملا هنأ :نيسح يضاقلا

 ُمالَّسلاَو ُهآلَّصلا هْيَلَع هلآل عّوطتلا ةقدص ذحأ بطلا يبو مشاه نبل :ٌعْرَ
 .امهيف روهشملا ىلع

 نوكي ال نأو ؛قبس امك ًاقرترُم ًايزاغ نوكي ال نأ ًاضيأ ٍدآلا طرش :ٌعْرَف
 بحاص لاق .قبس امك بألا عم نيالاك عفادلا ىلع ةقفنلا ّقحتسي هيلإ ع وفدا

 .ةيزاغ ُةَجْوَرلا نوكت نأ الإ توم ملت نمىلإ ةاكزلا نم عفدُي نأ زئاج ٌريغ :لاصخلا

 /مجتلا] «ىذكأو الت طع إف: ىلاغت لاق ؛لِجحَب وأ هريح لت ؛لحرلا ؛ىدكأو ءادک م99

 فَلا كنب آل ضرألا نس بک ىلإ يهني رِئاَحْا ُهلصأو َءاَطَعْلا ّمْطَق يأ .[؟4

 مو مكي اذإ :ينغي ميكا اذإ حنو ؛نيَتو ذِإ َقَبَس) :تلاق ؛اًمُهنَع هللا ّيِضَر اها
 لاّوّسلل جاا ؛ءاَطَعلا ةَ يف ُهلئِم َلْوُوْسَمْلا دُحَو يأ لاًوسلا يف ىدكأف ارفق
 حاحصلا راتخمو .15؟١ص ه ج :يورهلل ثيدحلاو نآرقلا يف نيبيرغلا : رظني .ُهلثم

 .؟8ص ٤ ج :يدابآزوريفلل طيحنلا سوماقلا بيترتو .555 ص :يزارلل
 السك ةالصلا كري ريقق ىلإ ةاكرلا فرص زاوج نع ىَلَعَن هللا همر يرووتلا لمس عرف 2ك

 ىلإ اهعفد ُررجيو ءوهفسل هيلإ اهعفد رحت مل هيلع ٌرمتساو ةالصلل اكرات غلب ناك نإ :لاقن
 رخي ملو ةالصلا كرت أرط مث ًاديشر ًايلصم غلب انإو حصي مل ُهَضْبق إف ل اهضبقيل هلو
 :رِئاحّدلا ينو ؛هتافرصت عيمج حصي امك ويسضنب ُهُعبق حصو ؛هيلإ اهُند راح هيلع يضاقلا
 ةد ةقفنب الإ هيلإ عفدت ال :وجو يفو ءةاكزلا هيلإ عفدم رك ال انلق اذإ ةالصلا كرات نأ

 .لصألا يف نَا نبا هلاق يرل نبا ىتفأ ٌرارحلابو قبايْسالا



 HEY تاَقَدُمْلا ْمْسَق باك

 امك اهلقن عنمل ةاكزلا هنم جرخت يذلا لاملا الب نم نوكي نأ اضيأ ةطرش :ٌعرف

 ليصفت ىلإ هيفاك يف ينايورلا َلاَمو «ضعبُمو دبع ىلإ اهعفد روج ال :ٌعْرَف

 الو «هسفن موسي يف ٌروحيف ًالإو «زوج ال هايم امهنيب نكي مل نإ هنأ :وُهو ؛نسح
 .حصألا ىلع هبتاكمل ءاطعإلا زوجي

 دس ةقفن ىطعُي :ليقو «ةاكزلا هيلإ عفدت ءٌرْمكي ال انلق اذإ ةالصلا كرات :ٌعْرَف

 . )ضي زاوجلاب يزل نبا ىتفأو رئاخذلا ىف هَركذ ءطقف ةباسالا

 الو يأ دِمْلِعب َلِمَع ُهَمَدَع وأ ةقاَقْحيْسا ٌماَمإلا َمِلَعَ هاكر ّبَلَط ْنَم :لْصَف

 ريغلاب ٌرارضإ اهيف سيلو قفّرلا ىلع ةّسبم ةاكزلا نأل «ملعلاب ءاضقلا ىلع جرحي
 هنأ ىعّذا اذإ اذكو اهرسُعل ءةنيب فلكي مل ةَنَكَسَم وأ ارقف ىَعْذا ناق اار «هفالخ

 .ٍبوسک ريغ

 بحاص مرح ؛صألا ىلع امها نو لو ال امه ل نإ نافلحي ال :ٌعْرَف

 فيلحتلاب لوقلا ىلع يم هجو وهو «بوحولا ليبس ىلع امهفيلحتب ريغصلا يواحلا

 .بیجع وهو

 نيب انه اوقف ملو ءاَهتَلوهسل ةا يأ فلك ُهَقَلَت ىَعْداَو ٌلاَم هَل فرع نق
 يف مهعّصك ؛امهوحنو قيرحلاك رهاظ وأ ؛ةقرسلاك يح بسب كالهلا ٌةاوعد

 نإ اذكو «قاقحتسالا مدع انهو نامضلا مدع كانه لصألا نأل ,هوحنو ةعيدولا

 يف هلوق لبقي امك ِِةب الب هلوق لبق :يناثلاو ءاهناكمإل ٌمّصألا يف ًالاّيِع ىذا

Ey Eلايعلاب ُدارملاو : Eاقر  

 يلم عاق

 يقلل يذل ع انام ليغ ES امنا يسن EG O سانا سرق اوفس لاو
 .عرف :لاقف



 لحل
 تاقدْصلا مق ابات

 دعب نارّهظي امهنأل ني الو ٍَنيَب ريغ نم يأ ؛ | همه ليس ناو زاغ ىَطُير
 ريخأت ّلمتحي :ليق من «قاقحتسالا ١ ةفص ءافتنال درعا جرحي مل نإ ذحألا
 ىلع اذه لعج نأ ةبشيو :يعفارلا لاق .ةدايزلا لمتحُي الو «ةثالث وأ نيموي جورخلا
 هالا دادعإو ٍةَقْقَرلا راظنتال ريخأتلا نوكو «جورحلل ُهدصرت ربتعي.نأو ؛بيرقتلا
 .امهوحنو

 ٌمدعلا لصألا نأل تب سفن ةحلصمل يأ راع بتاكمو لياَع بلاطو
 هك لا نع نف ةراهتشإف نيبلا تاذ حالصإل مراغلا امأ ءهيلع ةلهس ةنيبلا ةماقإو
 يضاقلا ُهَدروأ يذلا نأ طو ی لإ لیت ال نأ ةناسلا يو تاک ی ع
 كلذ لعف نإف ؛هلمعتسي يذلا وه مامإلا نال قب بلاطي ال لماعلا نأ :نيسح
 هرجأتسا دق مامإلا ناك ول ْمَعْن ءيبلطملا | باص مرح هب اذكو الف الإو قحتسا
 بلطو طيرفت ريغ نم هلي يف تقلتو تاقدّصلا ضبق هنأىعّداف سْمحْا سمح نم

 سول دم و« السا يا
 اقلا عامسإل يأ | ندع رابح تل يأ يهو < يمفارلل اعبت فصلا ةركذ
 7 لوصحب ,ةضاقتْسالا اَهْنَع يِنغُيو يامشيلالاو راكنإلاو ىرعدلا مفتر
 نارو صيف تدع ي اذا لع هو لش عو ناک

 برأ قاق انآلف تباصأ قل :هموق نم اًجحلا | يو نِ هَل لوق ىنح ةقاف ي م

 0 ام ىنذأ نإ نإف .ةضافتسالا ىلإ ةراشإلا ١ ةثالثلا نم دصقلا ناف لسم 5

 اهي لاس یش ! ل َلوْسَر تيا «ةلانخ تلح :لاَق قرا نُ صيف نع )51١(
 ير طا ذك ل .[ كلذ رثا نم یا یخ منيف اب :لاقن
 الا هَل نلحق ةَلاَمَح َلَّمَحت ّلْحَر : وت وخال الإ أت ال ةّمدّصلا نإ :ةصْييق
 ُهَلاَم حاف ةَحِئاَح ُهَتَباَصَأ ّلْحَرَو . شْيَع ن اداس ل ام شيع نم ًاماوف بیع تح

 E ر حف ةا الف ئباصأ دف هموق ن رب اسلا يوڏ نب ةنآلث ديب ى ةقاف ةتاّصأ لرو .ةليضُي د اهم ىح لالما هل ا تلحق
 س اَهلكأَي تس ُهَصْييف اب أَلا نم اَذَه یوم انف شيع رم اداَدَس وأ شيع
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 14۹ تاَقَدْبمْلا ملف باتك

 لاقو «راهظتسالا ىلع ُهَلَمَح نم مهنمو ءانباَحصأ ٌضعب هلاق اذكو «ةثالث ةضافتسالا

 الف نیلا امأو «طقف ٌرَقفلاو ةجاحلا نانثا خلا هيلع لد يذلا :بلطملا بحاص

 حلا روهظل حصا يف ديسلاَو نيل بر قيلت ١ اَذكَو ءاعطق ةضافتسالاب تي

 .عيطاوتلا لامتحإل ءال :يناثلاو «رارقإلاب

 انأ لاق اذإ ام نود ةفْيعَض مالسإلا يف ييي لاق ْنِإ هلوقب فلؤملا يطعي :ٌعارف

 مامإلا نأ ؛ةنيب ىلإ ٌجاتحت ال ةفلوملا :دماح وبأ خيشلا لاقو «يموق يف ٌعاطم ٌفيرش

 .مهرق ىلإ هب ةحاح الو هيمو مهفلاتي يذلا وه

 ةراحت الو ةفرحب بسكلا انيمْسُي مل اذإ يأ .نيكسيلاَو قنا ىطغيو :ٌلُصف
 ا تلق 2 رکن ةاکرلا نال ل تس ياك

 0 کل لا أ او كيس

 ام هب يرتشيل لام ٌسأر ىطعيف ٍةراحت وأ ترك وأ اهّسميق سلق .هب اًهنالآ ىرتشُي
 .ابلاغ هتتافكب هر يمي ام هردق نوكيو ؛هيف ةراجتلا ْنيسَحَي ها

 َكّلُم ْنَم لب ةنَكْسَمْلاَو ءارقفلا ةفصب ءاطعإلا موي فاصتإلا طرشي ر ال:

 ىطعُي ؛بسكلا ىلع هل ةردق الو ؛بلاغلا ٍرمُعلا ةيافك نم وأ ٍةنَس نم ّلقأ هيفكي ام
 نيهحولا فالتحا ىلع بلاغلا رمعلا ةّيقبل وأ ةنّسلا ةّيقبل هتيافك هب لصحت ام ةلمكت

 .ُهْمَهْفاَف باحصألا مالك ني َرّهَظ ام اذه «كلذ يف
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 ام ضعب ىلع اَرَدَّق نإف لالا ُهّلمتحا نإ يأ هِيَ َرْدَق ُمراَعْلاَو ْبَتاَكُمْلاَو

 امأ ةتفلسأ امك ةحيحص ةباتك نوكت نأ بتاكملا طرشو .يقابلا نايطعيف امهيلع

 :ةلأسملاهل لحت نم باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يث ملسم هاور .[ احس

 هيف زومت ام باب :ةاكرلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو )٠١45/١١5(. ثيدحلا

 ه ج :ةلامحج لمحت نمل ةقدصلا باب :نئسلا يف يئاسنلاو )١540(. ثيدحلا :ةلأسملا

 .۹ ۸۹-۰ ص
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 ةرابع «(ِهئْيَد َرْدَق) هلوقو «هباب يف فنصملا هب َمّرح امك ءالف ؛ةدساف ةباتك بتاكملا
5 

 عم چ

 .حضوأ يهو اًمِهِنِلَد رذق :ررحُملا

 ناك نإ ْيأ هِهِلاَم عضو وأ ءداصلا رسكب يأ ُةَدِصَقَم ُهَلِصْوُي ام ليسا باو
 لاق .هديصقم يف هل لام الو حصألا يف عوحرلا دارا نإ اذكو لام قيرطلا يف

 ساي ام ىلإ عات هنأل اشيا ىنغلا عم ىطعُي زاتحما ليبسلا ُنباو : رمل

 .رقفلا عم الإ ىطعُي الف ءاندنع نم ُهَئِشْنُي ناك نإو ذخألا يح

 نإو يأ كانه امِْيِقُمَو اعجاَرَو اه هاذ ؛ةَوْسِكَو ةن ِهيَجاَح َرْدَق يِزاَعْلاَو

 يف هب حرص امك هل نايرتشي يأ ءاحليسو ءاسراَف لتاقُي ناك نإ يی أ اسرَفَو لاط

 ىأر اذإ .ل كلو كلذ زيصتو ب اهرب ام ىطسأ :حرلا راو رش

 .كلذ ُهلف اًمُهُراَجْتِيْما مامإلا ى أر ول لب اكيلمت امهعفد نعي ال هنإف ؛كلذ مامإلا

 .رایعبب سیلو ؛يعفارلا لاق .هلايع ةقفن ىطعيو :مهضعب لاق

 قطب آل افهم ناَكْوأ ًالوَط ُرفْسلا ناک نإ بوكر ليلا ننال هَ ا
 ةدايز بوكرملا اذهب ٌدارملاو ءالف يوق وهو ًاريصق ناك نإف ةيافكلا مل «يشّملا

 نأ الإ ىيلإ هحايتحال عامو دارا هيلع ُلَقنُي امو ؛هيلع لباقي يذلا سرفلا ىلع

 .اًهئافتنال .هسفنب ُهَلْمَح لم ُداَْعَي ارق نوک

 هاري ام ىطعيف لوألا اًمأف .لماعلاو ٌةفّلؤملا ىطعي ام ُفنصملا ركذي مل :ّعْرَف

 .هلْثِم ةرحأ ىطعُيف يناثلا اًمأو «مامإلا

 يف طقق اَمُهاَدْحاِب ىَطْعُي «مراغلاو ريقفلاك يأ «قاقحيسا اتفص هيف نمو ,+P # مج حج

 رال يضتقي فطعلاو «ضعبىلع مُهضعب نيقحتسلا ن َفطَع م لاعت هللا ا ّنأل ٍرَهْظَألا

 ٌلامتحا هيفو ًاضيأ ( تافصب ىطعُي اذه ىلعن ءامهب ِهِفاصنال امهب ذأ :يناثلاو

 ءاضيأ ءارقفلا مهس نم يطعأ ُهُمْيِرُغ ٌهَدحأف رقفلإب دحأف لوألاب انلق اذإو يطال

 ُهَرقأو رصن خيشلا نع ةضورلا يف هلقن .ٌجاتحم نآلا هنأل
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 ٌةرحأ هذخأي ام نأ ىلع ٌءانب ناهجوف ءاريقف ٌلماعلا ناكف رهظألاب انلق اذإ :ًعرف

 .الف الإو ناجح ٌةرحأ انلق نإ ؟ ةقدص ما

eىلع كر 8 ” سا  

 ناك نإو مهيف لحدي مل «نيكاسملا ىلع هقرفو فلألا اذه ذح :لاق :ًع رف

 :لاق اذإ اميف بفالخلا ىلع وهف ؛تئش نإ كيسفن يف عض :لاق نإف ءانيكسم

 هدلو يقو ةلاكولا ي يعفارلا ةركذ .كّسفن ئربأف تعش نإو يئامرغ ءاربإب كتلك و

 َكاَنُهَو مالا ْمُسَق نإ ءاطعلاب مهميمعت يأ ,بفانصألا ُباَعْيِبْسا بجي :ٌلْصَف

 يأ ءالإو ميمعتلا يضتقي كلذو ماللاب مهيلإ ةقدّصلا فاضأ ىلاعت هللا نأل لماع

e 5 4 42 ا 8 ع  

 قرف اذإ اذكو لماعلا مهس طوقسل «ةعبسىلع ةمسقلاف «لماع الو مامإلا مسق نإو
 ت
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 هارو «يتأي امك لقنلا عانتمال َنْيِوُجْوَمْلا ىَلَعف ْمُهْضْعَب َدَقَف ناف ءييسفنب ٌمامإلا

 َنِم بَعْوَتْما ٌماَمإلا مق اَذِإَو دعب هركذيس دلبلا يف دقفلا إف ءقلطملا ُدقفلا

 ؛!هضعب ىلع ٌراصتقالا زوجي الو يأ يفنص لَك َداَحآ ُهَدْنِع ٍةَلِصاَحْلا تاوكزلا

 لب صخش لك ةاكزب مهبعوتسي هنأ ُدارملا سيلو ءهيلع ٌرّذعتي ال باعيتسالا أل

 لاملا نم عودب مُهّضعب صخب نأ هلو دي يف ةلصاحلا تاوكزلا نم مهبعوتسي

 نأل .دحاو صخش ىلإ اهلامكي ٍدحاو صخش ةاكز يطع نأ هلو «عونب نيرخآو
 نأ ُمامإلا هل لعج اذإ يعاّسملا اذكو ةدحاولا ةاكزلاك هدي يف اهلك تاوكرزلا

 .تاوكزلا فرصي

 ُلاَمْلا مهب ىَفَوَو دلا يف َنوَقِحَتْسُمْلا ٌرصَحْلا نإ ُكِلاَمْلا ُْبِعْوَتْسَي اذكر

 نودب ُهَدعب ركذو هنع يعفارلا هلقن امك لوح ا ُةقلطأ ام اذه .هذه ةلاحلاو هرّسيِتل

 ملو اورصحني مل نإو يأ ءالإو دعب ةقرعتسو ةفلاخج ام ًاضيأ يلوتملا نع ةحفص

 روج معن ثالث ُهلقأو عمجلا ظفلب مهركذ هللا نأل ولت ُءاطْعِإ ْبجَبَف مهب فري

 بجو «فانصألا رئاس يف امك ّمصألا ىلع ليبسلا نبا الإ ًادحاو لماعلا نوكي نأ
 3 يل

 ماهم يعم *«
 ةرجأ ىلع داري الف لماعلا الإ مهضعب ةحاح تداز نإو يأ ,بفانصألا نيب هي لا
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 لييصفتلا ِهْيَلَع مرق ُمامإلا ْمّلسَقُي نأ الإ هرصح مدعل فصلا ٍداَحآ نيب ال وثم
 ال هنإف «كلاملا فالخب ةيوُسستلا ُةُمزليف ميمعتلا هيلع نأل ءِتاَجاَحْلا يواّست َعَم

 ال فلاخم رهو .ُةاتركذ امًاللعم ِةّميَلا نع يعفارلا ُهلقن اذك :ةّيوست الف هيلع ميمعت

 نيقحتسملا راصحنا دنع كلاملا ىلع باعيتسالا بوحو نم ةحفص نودب هلبق همّدق

 غابصلا نباو يجيندنبلاو يدرواملا ليضفتلا ىلع ّلوتملا قفاو دقو «مه لاملا ةيفوتو
 قالطإ ىضنقم فالح وهف ليلّدلا يف ترق ناك إو ُهْنِإ :ةضورلا يف ٌفنصملا لاقو

 بابحتسا ّصنلا نع ةياكح دواد نبا نع ٍِبَلْطَمْلا فو «ةَيوْسَتلا بابحتسا روهمج ا

 عقلا زوجي هنأ :باحصألا نع ةضورلا يف ؛باعيتسالا بج ال ثيح :ّعْرَف

 .ةئاريح مهنأل لضفأ نونطوتسملا نكلو ؛ءابرغلاو دلبلاب نيقحتسملا ىلإ

 .كتذيالت ِهِطْعِإ : :َلاقو ؛هيقف ىلإ الام فرص اذإ :هيواتف يف ٌلاغقلا لاق :ةدئاف

 نركي ن دا اَ وسلا ىلع مهمل ق لب مل عش ڈر لان

 .ليرضفتلاو صيصحتلا زاح لعنيحف مهيلإ هفرص يف ملعأ تن أ :هل لاق

 َعمط نأل «ضْررفلا هب طقسي ال ميرحت عم يأ اك رلا لقت عم ٌرَهْظَألاَو

 راوحلا :يناشلاو ْمُهُشِحْوُي ٌلقنلاو ,لاملا نم اهيف ام ىلإ دي لب لَك يف نيكاسملا
 ةَراقكلا ىلع سايقلابو ؛ةقلطم ةيآلا نأل حبلا يف ٌهاكح امك هب َمَّطَق نم مهنمو
 اهيلإ دمت ال َعامطألا نأ ق رفا نكل الق اوج بهذملا نإف سر ر

 يف حالصلا نيا لاقو يازحإلا ةلحل يف ئنايورلا راتحأو ةاكرلا ىلإ اهدادتما

 هطرشب ةزاوح ٌرهظألا :هبلب ريش قف ناك ا هتبارقل للا نع ل دقو ؛هيراخ

 لقن ؛بهذملا فالح اهيف ىتفُي ةاكّزلا يف لئاسم ثالث :يِنَمَيلا ليجع نبا لاكو

 رحل نأ ينو .دحاو يفنص ىلإ اهُعقدو ؛دلاو ىلإ ٍدحاو ٍةاَكَر ٌمفدو ؛ةاكرلا

 ذإ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةيراحلا فاقوألا لقتل زاوح يف َةّيِصَوْلاَو رذنلاو ةراقكلاب

 نيلوقلا عضوم ف باحصألا فلتخاو ءألوقنم 30 نإو الب ىلع ٌفقاولا صني م



 ا تاقدنمْلا ملسق بانك

 ٌدرط حصألاو هيرحت يف فالح الو «ضرفلا طوقس يت امهنأ :اهحصأ قرط ىلع
 ٌرهاظ ةلأسملا يف فالخلاو :ئعفارلا لاق ءاهنودو 3 ةفاسم ىلإ لقنلا يف فالخلا

 فيك ةقرفتلاو ؛هل لقنلا ٌراوج هبشألاف ٌمامإلا قرف اذ امأ لامل بر قرف اذإ اميف

 هب عطقلا حح راو بليل ساس ل دق :بذهلا عرش ل ملا لا عاش

 اذإ ام ًاضيأ ةلأسملا | هذه عم ىننتسُيو :ُتْلُق ؛ثيداحألا ٌرهاظ وهو «يعاسلاو مامإلل

 دحاب اض جرخي نأ هل اف رحاب ٌةمصنو ٍدلم ةفصن منغلا نم باص هل ناك
 محتل ع نم ًارارف حصألا ىلع ءاش نيدلبلا

 ْمُهَضْعَب وأ هبلإ دسلب برقأ ىلإ ي ا فلا و دلي يف فاصألا مدع ولر

 مدعلاك هعضوم نم ءيشلا مدع نأل َنيقاَْلا ىلع دري الإو بجو لقا ر
 هيلع صوصنم بفانصألا قاقحتسا نأل «هيلإ دلب برقأىلإ يأ لق :لْيِقَو ؛قلطمل

 بذهملا بحاص ُهَحّحص ام اذهو ءداهتجالاب تبث يذلا ناكملا ةياعر ىلع مدقيف
 ةازغلا بيصن نإ :لاقو ةازغلا | ادع اع فالخلا يدرواملا صصخو ؛الوق هاکحو * 2 006 4 . 0 205 وين

 مث. .اهريغ يف نويو رولا يف نورثكي مهنأل ءاعطق هيف مه يذلا ١ دلبلا ىلإ لقي

 .طقسُي همهس نإف لماعلا مدع اذإ امأ «لماعلا ريغ مدع اذ زل اف اضيأ فالخلا لع

 تا الو ًادبع ُنركي الف يأ .ًالذَع ارح نوک يِعاّسلا ُط شو :لصف

 َرُدَقَو ؛هيطعي نسو ؛هذحأي ام فرعي ناب يأ قاكرلا ٍِباَوْبَأب اهْيقَف ءاًّمهيعقنل

 تَيَبشأف هقفلا ىلإ ٌرقتفت علا ةهج ةهج نم ةيالو اهنأل ؛هيلع بحت نمو ءاطعلا

 لاق ةيالوال ةلاسر اهنأل ُهَقِفْلا | طرت مل عفو ذخأ هل هَل َنْيغ نإف َىاَمَملا

 .رظن لوألا ينو ًاضيأ ةّنيَرْحْلا الو ٌمالسإلا الو :يدروالا

 هب ٌمّرَجو .لّوألا يفنصلا رخآ يف يعفارلا ُةَركَذ ؛ةلماع ُنوكت ال ةأرملا :ع ف

 ةهاركلا عم روحي :رخآ عضوم يل يدرواملا يع أ ؛لاق هنكل ؛اضيأ يدرواملا

 نم وأ مامإلا نم امإ مالعإلاو بوح :ليقو بدن يأ اهذخأل ارش مغلو
 نوكي نأ بدنيو مهيلعام اوُدؤيلو ءيودقل لاومألا ُبابرأ هع :

E 5. 

 ب نأ هتدئاق و «يعاّسلا



6fتاَقَدصْلا ْمْسَق با  

 ثّعيي هنإف ؛رامشلاو عْررلاك ُهُريغ امأ .يِلْوَحْلا يف اذه مث ِ؛ِةّسلا لوا ةنأل مرحلا ك

 .بَحْلا د اديشاو رّمشلا ُكاردإ وهو :ببوجولا قر هيف تسل

 مهما م ه1

 .ابجاو :ليقو «ٌبحتسم ٍةاعّسلا تعب , :عرف

 ةلاض اهدجو نم اهدريلو رّيمعتل ءيَفْلاَو ةَقدّصلا مَعَ ْمْسَو ُنَسْيَو :ٌلْصق

 صن امك هيزيشي مث ٍءيشب قلصت نأ ُه هركي هنأل اهكلمتي الف ّقّدصتملا اهفرعيلو

 هم هكلمتب ساب الو ؛ودئاوز نم ةضورلا يف ُهركذ امك ةبهلاب ُهَكِلْمَي وأ ؛هيلع

 لؤألاو اباص ُنوكيو يأ رع رك آل عضو يف ءوريغ نم هكلمتب الو ثرإلاب

 ُمْسَوْلاَو «سايقلاب ٌليخلاو ٌرقبلا اذكو عال فلا لبإلا فو ؛ُنْذإلا منغلا يف

 ُةَرْكْيَو ِدَّسَحْلا رئاس يف ةّمّجعملاو هجولا يف ٌةلمهملا :ليقو «ةمجعمل او ةلمهملا نيّسلاب

 ملم حص يِفَو يوغا َمَرَج هو ُمُرْحَي ٌحصألا :تلق هع ينل هْجَوْلا يف
 ريخلاو :َلاَقَق ألا يف انماَمِإ اضيأ هيلع ًصنو تلق ُمَلعأ هل او ""””[وِلِعاَف نم ]

 ةكنحي يل خأب ي يبنلا ىَلَع تحد ] :لاق ؛هيض سنأ نع ديز نب ماشه نع (77(9)

 يف يراحبلا هاور .[ اًهِناذآ يف لاق ُهتْبيسَح ءةاش مي هتيأرف هل ٍدَبَرِم يف وهو

 .(ه ٥٤ ؟)ثيدحلا :ةروصلاو ملعلاو مسولا باب :ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا

 :يمدآلا ريغ ناويحلا مسو زاوج باب :ةنيزلاو سابللا باتك :حيحصلا ف ملسمو

 يف َلاَق هنأ يِمَلِع ُرَبْكَأَو ] ظفلب لوألا فو )5113/1١١911١(. ثيدحلا

 .[ اًهباَذآ

 ميسي وهو َمَسِيَمْلا كي هللا لوُسَر دي يف تبر ] :لاق ه5 سنأ نع قاحسإ نع @
 .(١5115/1؟)ثيدحلا :ةنيرلاو سابللا باتك :حيحصلا ي ماسم ه اور. .[ةقدّصلا لب

 ين راو ليلا اهناذآ يف معلا ميسي نأ بَحلسيف) :حرشلا يف يوونلا لاقو

 (مْسَولا رهطيو ُهرَْش فيَ هب لالا ليف بلص ٌمضْوَم ُهْنَأل اًهِذاَحفَأ ا لوُصأ

 : . ىهتنإ

 یف برا نع 6 هلا لَ ىن) :لاق امهنع هللا يضر هلل دبع نب رباح نع (775(9)

 ةديزلاو سابللا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(وْحَوْلا يف مولا ب ٍنَعُو ِهْحَوْلا

 ملا ترا ۰۹ )ٹیدحلا :ن اويحلا برض نع يهنلا باب

>> 



 تاَقَدّيمْلا ْمْسَق باك

 هلئاق نأ وأ ميرحتلا ىلع ةهاركلا لمح لمحو فالخلا عفر يغبنيو ميرحتلا يضتقي اندنع

 .(*0ثيدحلا ُهعِلْبَي م

 اضف ا نضر يل اذ نم : ىلاعت هلوقل ننس عولتلاةَقدص :لنصف هد ظل 2 كلا ٌدَقَدَِّم
 رابحألاو .N q .ُْهلاَوْمَأ توقفي يذلا لسرا :ىلاعت هلوق ر 9اس

 :حيحصلا ينو ءاهنع هزل هل بحتسي هنأ عم «ييغل ُلِحَتَو ةريهش 5 ةريثك هيف ةدراولا
 ر TILA ek *وي وک عع r ا
 هل ُهركيو ؟ )هل | ةاطْغأ اَّمِم َقِفنيف َربتعَي نأ لعل ] :هيفو [ ينغ ىلع قلصت ]

 نسح وهو :ةضورلا يف لاق .ٌمارحف ةقافلا رهظأ نإف :نايبلا يف لاق ءاش ضّرعتلا

 هللا َنَمَل ] :َلاَقَف ههو يف مسو دق ٌراَمِح هلع رم هلي ئبنلا نأ ؛هيط رباح نع @
 دحلا :ةنيزلاو سابللا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ُهَمسَو يذلا

 يف مسولا نع يهنلا باب :داهجلا باتك :ننسلا يف دواد ربأو .(۲۱۷/۱۰۷)

 .(5554) ثيدحلا :هجولا

 .(ميرحتلا هغلبي مل) هدنع ىرخأ ٍةحخسن يف :خيسانلا َرَمَر :(۲) ةخسنلا يف (#)
 هلل او ةَريبك افاعضأ هَل ةفعاضيف ًانسَح اضف هللا ْضرْفُي يلا اذ نمف :145 / ةرقبلا (714)

 .«دُعَحْرت لاو طٌصنَيَو ضبقي
 هينا نم انييثتو هللا اضم ءاي مهار أ رقي نیلا لئموإ» ٠٠١: / ةرقبلا )۳۲٠(

 انب هل او لطف لباو اهي مل إف نفعي اهلك انف ياو اًهَباّصأ ورب وح لک
 ت هزل

 ىلع ةن كلن علا :َلاَق ِةَيِنكَر ىلع يل قدس ROE .ةيِناَز رلي

 .يِيغ ىَلَع قدم :نوُتَدَحَتَي !ًوُحَبْصَأَف . . يِنَع د ر يف اًهعَضَر .ٍةَقَدَصِب َّنكَدصنأل .ةيناَز

 انُحَبصَأن .قراَس اي يف اًهَعّضَرف . ٍةفَدَصب نفدَصنَل .يِنَغ ىَلَع ُدْمَسْلا كل هللا : :َلاَق

 ىّلَعَو ييف ىّلَعَو ةا ىَلَع ُدْمَحْلا كَل مهلا :َلاَقَف .قِراس ىَلَع َقَّدَصَن :نْوُنَدَحَتَي

 ْنَع اهب فيْ اللف ةيزلا ان ئا تدق كد نأ : :ُهَل ليقف «َيِنَأ .قراس

 .[هتقرَس ْنَع اهب فتي راسلا لَعَلَو .هلل هللا ةاطغأ امم نِ رب يلا َلْعَلَو .اًهانز

 ,(77/78١1)ثيدحلا :قدصتملا رحأتوبث باب :ةاكزلا باتك:حيحصلا يف ملسم هاور

 .55-ههص هج:رعشي ال وهو اينغ اهاطعأ اذإ باب :ةاكزلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو



 تاقا مف باتك 2

 لَك يف ] نأل رفاكَو مِلِرْحَتلا ةضورلا ُداريإ هيضتقي ام ىلع حصألاف اهنأس اذإ امأف

 لوألا هب ٌدارملا "97 قت د الإ َكَماَمَط لکا آل ] ثيدحو ” رخ ارح دیک

 OT راجو ِبْيرَقلَو ءَناَصَمَر يِفَو ءار اَهُعْفَدَو

 َلوُسَر اي :تلق ك هلل | َلوُسَر لاا تقفط :لاق ؛مشح نب كلام نب ةقارس نع @(۳۲۷)

 ؟اًهَيِقْسَأ نأ رخأ نم يل لهم ؛يلبإل اَهْنَألَم ڏنو يضايح ىشفت هللا | لي هللا

 هاور .[ لَو رع هلل ٌرْخأ ارح بک لک يس يِفَو معن ] :ي هللا لور لاق
 .حيحص هدانسإو 15ص ٤ ج :دنسملا يف دمحأ

 يف عزن يف :َلاقف ل هلا لْوُسَر ىلإ ٌءاَج ًالُحَر نأ ؛ورمع نب هلل ادبع نع @

 ؟رخأ نم كلذ يف يل ليف هيس ريا لَ درو ؛يلهل هم اذإ يڪ ضوح

 يف دمحأ مامإلا هاور .[ رح ءرَح بك تاد لك يِف ] ل هللا لْوُسَر لا
 .هب درفتو ۲۲۲ص ۲ ج :دنسملا

 هاور ؛يمشيلا لاق :١1۳ص ۳ ج :ءاملا يقس باب :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجج يف (©

 .تاقث هلاجرو دمحأ

 انو الإ بيات ال ] :ُلَْقي اي هللا َلْوُسَر ٌمِمَس هنأ ؛ههللط ّيردخلا ديعس يبأ نع (۳۲۸)
 يف ءاج ام باب :دهزلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا ءاور .[ يف الإ َكَماَمْط لكا الو

 :نتسلا يف دواد وبأو .نسح ثيدح اذه :لاقو )۲۳۹١(« ثيدحلا :نموملا ةبحص
 )٤۸۳۲(. ثيدحلا :سلاجي نأ رمؤي نم باب :بدألا باتك

 الإ لِ آل َمْوَي ِهلِظ يف هللا مهي بس ر هلق بلا نع ؛ هيل ةريره يبأ نع 5
 ٍدحاَسَمْلا يِف عم هَ َلَُرَو .هُبر َةَداَبِع يف اشن باشر .ُلِداَعْلا ماما :ُهلِظ

 صنم تاد د د ٌةأرم ا هلص لرو .هْيَلَع اَقَقَتو هلع اعا لا يف اع ناخ

 ان لات ملفت ال یخ یقخا قلصت لجو .* هللا فاخأ يْنإ :لاَقف لاَمَحَو

 :حيحصلا يف يراخبلا هآور .[ د ُهاَنْيَع سَضاَمُف ايلاح هللا َرْكَذ ٌلْجَرَو .ُهنْيِمَ هِي قف

 ثيدحلا :نيميلاب ةقدصلا باب :ةاكزلا باتكو .(570) ثيدحلا :ناذألا باتك

E) 

 ام ُدَوْحَأَو ؛سانلا وأ هللا ُلْوُسَر ناک ] :َلاق !امهنع هلا يضر سابع نبا نع @
 .(5)ثيدحلا :يحولا ءدب باتك :حيحصلا ف يراحبلا ياو ور .[ َناَضَمَر يف وکي

 يل ملسمو .(907١)ثيدحلا دو يبنلا ناك ام دوجأ باب :موصلا باتك فو

<< 



 ١١ تال تادا ملف باَتِك

 يدرواملا هلاق اذك؛ىلوأ ُهتاريجف ؛دعابأ براقأو بناحأ ٌناَرْيج هل ناك ول ف

 ىلوأ بيرقلا نأ :ةضورلا لصأ ينو .ِدْيِ ديلا يل حاكرفلا ناو يرهزألاو بيل ملا وبأو

 لقت انت ناف دلبلا جراح بب قل ناک راو .ةفيح يأ بهذم نع یکی ایک

 ىلإ رل س اک رل م جرحت ار :دوعسم نبا لاقو ؛ُبيرقلاف لاو يبحألا مد ؛ةاكرلا

 .ابيرق كلذ يف حالصلا نب | مالك انمَّدق دقو . '8(َباَّرق و يذل الإ دب

 ٍهِمِحَر يف ُةتقدص لحَرلا عضو ىلوأ اَمّيَأ :تلقن هيواتف نمو ّيطانحلا لس عرف

 .ًءاوس بابحتسالاو رايتخالا يف امُهنأب :باحاف ؟ هنأ لي نم وأ هيبأ لبق نم

 دحلا :ريخلاب سانلا درحأ يي يبنلا ناك باب :لئاضفلا باتك :حيحصلا

)۳/۰( 

 ؛ىنغ ره ْنَع ناك اَم ِةَقدصلا ريع ] :َلاَق ذو يلا نع هل ةريره يبأ نع - ©

 الإ ةقااصالا باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا يف يرامخبلا هاور .[ ٌلوعت مب اَدْئاَو

 )١5755(. ثيدحلا :ىنغ رهظ نع

 .ىلفسلا ديلا َّنِم ريح ايلعلا ديلا ] :َلاق د بلا نع ؛هييَض مارح نب ميكح نع -

 ْنَمَو .هللا ُهَفِعُي فعل ْنَمَو ؛ ىلع ٍرْهَظ ْنَع ةَقدصلا ُرْيَخَر .لزعت نب ادب

 )١51717(. ثيدحلا :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ هلا هِي نعت

 يهو . .ةَقَدَص ِنْيِكْنِمْلا ىَّلَع ىلع ةقدنصلا ] :لا 5 يلا نع ؛رماع نب ناملس نع ©

 :ةاكرلا باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور .[ ةَلِصَو ُةَقَدَص :ناتن ٍمِحَّرلا يذ ىلَع

 .نسح ثيدح :لاقو «(19۸) ثيدحلا :محَّرلا يذ ىلع ةقدصلا يف ءاج ام باب

 .47ص ه ج :براقألا ىلع ةقدصلا باب :ةاكزلا باتك :ننسلا ف يئاسنلاو

 اَمِهيأ ىلِإَف نيرا يل ّنِإ هللا َلْرُسَر اَي تلق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع @

 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ اباي كنم اَمهبَرَقَأ ىلإ ] :َلاَق ؟يِدْمَأ
 .؟5؟59) ثيدحلا ؟ برقأ راوجلا نأ باب :ةعفشلا

 ةقدص جرحي ال لاق نم باب :تاقدصلا مسق باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )۳۳١(

 هيف :تلق .فعض هدانسإ يفو فرقوم :لاقو :(0841ه) رثألا :مهدلب نم مهنم موق

 :يئاسسنلا لاقو .ثيدحلا ركس :يراحبلا لاق ؛ينادمملا بعصم نب راوس هدانسإ

 .178ص ۳ ج :يهذلل نازيملا ناسل يف ةمجرت هل .ةقثب سيل :دواد وبأ لاقو .كورنم



 تاَقَدّصْلا مق بات 12۸

 ىلوألا إف ؛ةنطابلا لاومألا يدرواملاىتنتساو ءاَهٌراَهْظِإ ةاكزلا يف ٌلضفألا :ّعْرَف

 .لضفأ هقح يف ٌراهظإلاف «ماّمإلل امأو ءاهتاكز جارخإ ُءاقحإ

 ام َيدَوُي ىتَح َقُدَصَتَي ال نأ ُبَحَتْسُي تقف همر نم هَل وأ نيد ِهْبَلَع نمو

 لإ جاتحُي اًمب هيَقَدَص ُمِنرْحَن ٌحّصألا :تلق هركي :ليق امّبرو محل ًاعدقت ههيَلَع

 بَ نيد وأ بحتسیال هنإف ؛هسفن ةقفن فالخب يأ ُكَقَفَن ُهُمَرْلَم رم ةقفنل

 بذهملا حرش يف حصو هِةْسِل هكرت زوجي الف بحاو يح هنأل ُمَلْعَأ هل او قو

 نيدلا ةلأسم نع ةضورلا يف رّبعو ًاضيأ هيمفن ىلإ ةبسللاب مرحلا نْيَدلا ادع اميف
 نورو اوناك ِةَباَحّصلا َراَبِك نإف ءرظن ميرحتلا قالطإ فو .حصألا َلَدَب راتحملاب

 قيدصلا ةيضقك اعيش مهلايعل نوكري الو مح0اومأ عيمج نع نوحرخيو ؛ةرورَضلا لاح
 يِرَبْطلا بحمل هيلع هَ امك لاوحألا فالتخاب مكحلا فالتحا ٌرهاظلاو .ةينآلا

 امك رهظي يذلاف ؛كلذ يف اونذأو «ُةنمو هلايع نم ّرْبَص ناك راو هللا ُهَمِحَر

 كو ْمهيسفنَأى لع نورو ف :ىلاعت لاق «ٌقّدّصَتلا ّلضفألا ّنأ :بلطملا بحاص هلاق

 , هشم اطوزن ببسو صام م مهب ناک

 ةاكزلا نيد نيب قرف ال هنأ ٌرهاظلا :اهدحأ يبلطملا بحاص اهركذ :تاهْيبنت

 .هيلع وهو ةقدصلا بحتسي ال هنإ :ئدرواملا لاق دقو ءروفلا ىلع اهنأل «هريغو

 ۹٩. /رشحلا ۳

 ملف «فيضيل ل لا لْوُسَر ىلإ لَ ءا :لاق ؛ةريره يبأ نع ؛مزاح يبأ نع @

 نم خر م (؟ لا نس ذه ب لو الأ ] :َلاَقَل هفيضي امدح نكي

 فيض يبرأ د ٍهِئََرْمال لاف لْخَر ىلإ هب َّق َقلطناف ((ةَحلط وبأو هل لاقي ِراّصنألا

 اًذإَف :َلاَق .ةييّصلا توق لإ يدنع ام هلل او :تلاَث .اعيش بردت ال لو هللا لْوُسَر

 راو فقم نیکان كنأب هيرو حاصلا يبيطأو مينو ءاَشَمْلا ملا دار

 مهب ناك ولو مهينا ىَلَع نورثويو و تلتف .تّلعقف .َو هللا لْوْسَر فيصل
 صنلا :نورشعلاو نماشا ءزلا :نايبل عماج يف يربطلا هاور .4ٌةصاّصْخ

 )٤۸۸۹(. ثيدحلا :ريسفتلا باتك :حيحصلا يف يراحبلاو )۲٦۲٤٠(.



 دو م م

 ١١ مسق ب باك

 ناك اذإ امي قحتلي نأ يغبنيف ًالَجَرُم ناك اذإ امأ ًالاَح ُنْيَدلا ناك اذإ اذه :اهيناث

 اهكلمي لهف ةقدّصلا ميرحتب انلق ثيح :اهثلاث .لبقتسملا يف هلايع ٍةقفن يف هيلإ ٌجاتحي

 هيلإ جاتحي يذلا َءاملا ّبَهَو اذإ اميف ؛نيهجولا ىلع نوكي نأ ُهبشي ؟ هيلع قّدّصتملا

 .تقولا لود دعب

 هلع َقْسَي مل نإ اهحَص أ جوا هتجاح ْنَع لصف امب ٍةَقَدّملا بابْحَتْسا يفر
Me 

3 

 لازغلا لاقو .بحتسي ال يأ .ًالف الو «ًبحتْما ؛ةفاضإلا ىلع ىلع يأ ُْبّملا
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 «بايلا يف اهرهاوظ ةفلتحملا ثيداحألا لمحت كلذ ىلعو ١. رك ب :نايبلا بحاص و

 ُهَلِبََو هلام عيمجب قدمت كَ قيدصلا نأل ؛اتطم ليضاقل عيمجب ًابحتسي :يناثلاو

 فيعضتب ةالابم الو مكاحلاو يذمرتلا هححصو دواد وب أ هجر أ امك نم ديل ئبلا

TPA aاهلا اذه نا ٠ ا لو “ fىتأ نيح ٌرمُع نمو ةنم ٌلعفلا اذه ناكو :نيسح يضاقلا لاق . هل مزح نبا  

 ال :ثلاثلاو (""7انّسَح اضْرَق هللا اوضرْفََوإ» :ىلاعت هلوق لوزن نيح هلام فصنب

 طرش ىلع مكاحلا ٌهَحَّحص [ ىنغ رهظ ْنَع ناك ام ٍةَقَدّصلا ري ] يو هلوقل اقلطم
CTS) | 

 لوسَرانّرمأ) :لوقب كض باطلا نب رع تفس :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز نع (۳۳۲)

 تقيس نإ رب اب اب قبلسأ موي :ُتْلَثَ .يدنع الام كلذ َنَفاََف «قّدّصَتت نأ امري هللا

 نم :ُسلُق ع ؟كلأل تبقا امو 4 ھا | لوس لاقف يلام فصيي تلحق ! امر

 [ ؟كلهأل تيقبأ ام ] : هلا ُلْوْسَر هل هل اقف دنع ام لكِ هي رب وہا ىتأر :َلاَ
 :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(ادبأ ءىش ىلإ تقيس ١ إل تلق وسر هللا تبقا :َلاَق

 :عماجلا يف يذمرتلاو )١۹۷۸(. ثيدحلا :كلذ يف ةصخرلا يف باب :ةاكزلا باتك

 ثيدح :لاقو «(515#) ثيدحلا :رمعو ركب يسبأ بقاتم يف باب :بقانملا باتك

 :لاقو )84/151١١(: ثيدحلا :ةاكزلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .حیحص نسح

 5 مزح نبا يأرو .صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ٩ ص4١ ١. ج :تابهلا ماكحأ :ىلحم لا يف ؛ثيدحلا فيعضت

 7١. / لمرملا م75)

 اب ْمُكدَحَأ يت ايو ] :َلاق قي هللا لْوُسَر نع ؛ ءامهنع هلا يضر هلل ل ادبع نب رباح نع (584)

>> 



 تاَقَدْصْلا مق باك وة

 كدعساو 2 ةر لا هيلع بوب امك ؛هيلإ جاتحم ٌريغلاو لْضفلا اسما هرکی عرف

 ب :يِئاَيغلا 2 مامإلا لاقو .٠ ضوعب نکل ُهلذب بجو خلا طضا نإف ات

 هس هتيافك ىلع ٌداز امت ٌةاَساَوُمْلا ريم ملا ىلع

 ره نع ناك ام ٍةّمَدصلا يح سالا فكل ذي هن ةَقدَص وډ لوق كلب
 اذه :لاقو ؛(300١/81) ثيدحلا :ةاكزلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ىنغ

 .يهدلا هقفاوو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 لضفلا كاسمإ ةيهارك باب :عوطتلا ةقدص باوبأ عاچ :يقهيبلل ىربكلا نئسلا (

 .1894ص ٩ ج :(۷۸۷۳-۷۸۷1) ثيداحألا :هيلإ سات هريغو



 مسا فلآ تقلب يوغللا رفعج نب يلع مساقلا وبأ اهقمج ءامسأ دع هل :حاَكنلا

 ةيصألاو .هبيَس ةنأل ؛دَقَعْلا هب ب يمسو بطول برع مالک يف هلصأَو ءامسا َنيعبرأو

 اوُحِكناف# :ىلاعت هلوق باتكلا نم هيف ُلصألاو .ءطولا يف راج دقعلا يف ٌةقيقح هنأ

 ؛امهريغو CE ىَماَيألا اوځ کنار :هلوقو اسلا 0 كل ّباَط ام

 ال يِناَّرلا :ىلاعت هلرقل ةحسان ةيناثلا ةيآلا نإ :ليقو .غامجإلاو ٌةريهشلا ةنّسلاو

 فالح هيف لح ٌُدَقع وأ كيل ُدَقع حاكنلا لهو .“ةيآلا #...ةَيَز الإ كني

 .ةجوز لو هل َكْلِم ال هنأ فلح ول ام هيلع ىنبو يلرتلا ٌهاكح

 ورو تو م سرا |

 هب يودي نأ بحتسيو ءِنْيدلل ًانيصحت 4 ةتضأ دج دج لإ حاتْخُمِل بحسم وه
2 

 ول :لاصخلا بحاص لاقو ءامهريغو 4 هنيد ةنايصو ة سلا ةماقإك ةّيعرشلا دصاقملا

 «ةدابعلل غرفتي نأ هل ٌبحتسيف نع رجعي مل هل ناك ولو حاكنلا ىلع ٌريص هل ناك

 ءاّسنلا نِي ْمُكَل باَط اما اوُحِكئاَف یال يف د اوست الأ اقع الزج ٤٣ / ءاسنلا 7

 الأ ىذا َكِلَذ ْمُكَئاَمْيَأ تكَلَم ام وأ دار اولدغت الأ متفيع ناف َعاَبْرَو تالو یم

 .4 روع
(PY)ارنوك نإ نكر کوا نم جلل كتم یتا رادو ۲ رولا  

 كرم وأ ناز الإ اَهُحِكي آل ةَياَرلاَو راز ال ےک یاو +( رولا مصدر

 .(نيمْرُلا ىَلَع كلذ ٌمُرْحَو

1 



 جاکنلا باک 1۹

 لك ةأر ؛حاكتلا ذر انه اهب دارملا ةزمهلا ٌمضب ةبهَألاو .قئاتلا جاتحاب ٌدارملاو

 ُبحاص ديو .ةَبْهَأ ٌجانحت ال اهنكل «لُخّرلاك ةأر رملا مكحو ل وپ دخ دنع ام ءيش

 ملا يق هللا | ُهّمِحَر يعفاشلل اعبت فرصتلا ئاج وه نمل امهقح يف بابحتسالا | هيبنتلا

 .روهمجلا ىرح هيلعو رصتحملا يف كلذب هيي مو

 مازتلا نم حاكنلا يف الو ءا دقفل هكر تىلوألا يأ كرت بِجتْما اَهَدَقُف إف

 ٌرمأ اذهو ؛" "نيحيحصلا يف هب رمألل مْوّصلاب ُهتَوهَش ٌريسْكَيَو «هيلع رذقي ال ام
 نسم هيف ال بها دَقَق نإ ةرك ْجَتْحَي ْمَل نف .هرحنو روفاكلاب اهرسكي الو ٍداشرإ

 َنيِذّلا فيغو 99 :ىلاعت لاق ٍةجاح ريغ نم ُءاضتقع مايقلا ىلع رّدقي ال ام مازتلا

 ُرجعلا امإو ءناقّوتلا ءافتنال امإ ؛ةجاحلا مدعو «* ةيآلا 4...احاکن َنوُدِحُي ال

 :ُةَهاَرَكْلا اهنم مرلي الو هكر ت بَحَألا :يِعِفاَشلا ٌةرابعو «يتأيس امك هوحنو ضرمك

 اه يللا يأ ؛لَضفأ ةداَهْلا نك هل هركُ الف ةَبمألا حو إو يأ آلف الار

 «حّصألا يف لصف حاكنلاف ِءدبعتَي ْمَل نا تلق يل هتحاح مدعو اهب ًامامتها

 رطخلا نم هيف امل لضفأ ُةكرت .ينااو شارل لإ غ ارفلاو ةلاطبلا ا هب يضفت الكل

 َلْيياَرسإ يب ةف َلَوَأ إف اسلا أوقتاو هللا او قنا ] :نيحيحصلا يفو هبحاوب مايقلاب

 2100 ءاّسنلا يف تناك

 اَلا عطس نم ] :لاقف يي يبنلا عم انك :لاق ؛هن5# دوعسم نب هلل ادبع نع (۳۳۹)

 هه يزتلاب م عطش لنمو جرنل ننعخأو هرب غا لَو جرت
 هسفن ىلع فاح نمل موصلا باب :موصلا باتك :حيحصلا يل يراخبلا هاور .[ ٌءاَجو

 بابحتسا باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )١۹٠١(. ثيدحلا :ةبرعلا

 )١4.0/1(. ثيدحلا :حاكنلا

 نيَو هيف نم هللا مهي ىت ًاحاكي نود أل يذلا فيعرف ۳۲ / رونلا "40

 لام ني ْمُهوْآَو اريح مهي ْمِلَع ن | مهوُاَكَن منام أ لَم امم باكا نوع
 ٍةاَيَحْلا ضرع اول انصح نْذَرَأ ن نإ ءان ابا ىلع مكاف اوُهرُكت الو ْمكاتآ يلا هللا

 .يحر روغ نهارك دعب نم هللا نإ نهري ْنَمَو ايلا
 ْمكفِلَحَتسُم هللا ناو ةولح ةربضح ايندلا نإ ] :لاَت ؛هفذ يردخلا ديعس يبأ نع 541(9)

<< 



 1١١5 حاكنلا باتك

 امل مَلغأ هل او ةر نعت أ مئا ضَرَم وأ مّرَهَك لع ِهبَو ةَبهألا َدَجَو نإ
 :لاقف ءايحإلا يف يلارغلا فلاحو ةا ةقفو ؛ةجاحلا مدع دنع ليلعتلا نم قبس

 ناب امهنيب ٌممجي دقو .نيحلاصلاب ًاهيبشتو هريغب ًءادتقا ِحْرْسَْملاَو ٍعل بحتسُي

 .تقات اذإ ؛ءايحإلا ُمالكو ؛هيلإ سفن نت مل اذإ يفنصملا مالك
 E سا ا” قلن

 ةَيرَق ةب ارق ت بل يسن ز ع نكي ۾ نإ يأ ركب نيد بحير

 َليئاَرْسإ ييي ةت لأ ةف اسلا اواو ايلا ارقثاف .نّولَمْمَت فيك رغ اً

 ةنجلا لهأ رثكأ باب :قاقرلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ءاّسنلا نم تناك

 ريصخأ ام باب :نعفلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )۲۷٤۲/۹۹(. ثيدحلا :ءارقفلا

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ((51917) ثيدحلا :هباحصأ ديك يبلا

 يِدْعَب تكرت اَم ] :كي هللا ٌلْوُسَر َلاَق :لاق ؛امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع @
 :حاكنلا باتك :حيحصلا ف يرامبلا هاور .[ ءاّسنلا نم لالا ىَلَع رضا ةف

 ثيذحلا :حيحصلا 2 ملسمو 4Y) ثيدحلا :ٌةأرملا موش نم ىقتي ام باب

 .يراحبلا حيحص يف هدحأ مل لوألا نأل .ثيدحلا اذه دارأ هلعلف .(774 0/9

 ؛اًهِبَسَحِلَو ؛اهلامل ؛ميرأل ةر كنت ] :لاق كي بلا نَع ها ةريره يبأ نع 4(9)
 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ كادي تّبرت ِنيدلا تاب ْرمطاف هاَهنِدلَو ؛اًهِلاَمَحِلَو
 :حيحصلا ف ملسمو .(20940) ثيدحلا :نيدلا ل ءافكألا باب :حاکنلا باتك

 )١177/83(. ثيدحلا :عاضرلا باتك

 بدلا عا ٌرْيحَو ؛ٌعاَمم ايندلا ] :َلاق ديو هللا َلْوُسَر نأ ؛ورمع نب هلل ادبع نع ©

 :ايندلا 03 ريخ باب :عاضرلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .ةحلاصلا هرم

 ةأرملا باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو .بابلا نم (ه3) ثيدحلا

 .59ص ٩ ج

 هللا لْوْسَر هع يِ را تحور :لاَف ؛امهنع هللا يضر هل ادبع نب رباح نع 8
 تلف كبت أ ركب ] :لاق مَعَ لق [ا رباح اي ] :لاق ديو بلا ْتْيَقَلَف يي

 تاوحأ يل نإ ؛هللا َلْوْسَر اي :تلق ع َكْبِعَالَتو اًهْبِعالَ اركب الهم ] :لاقف بِك

 ءا ىلع كنت ةأرَملا نإ ْنَذِإ َكاَذَه 7 :َلاَق .نُهنْييَو يني لخدت نأ تييِئحف

 :حيحصلا يف ملسم هاور .[ كاني تسرب يذلا تاد كيم اهِلاَمَحَو اهيل
 /۷٠١(. د غ) ثيدحلا :نيدلا تاذ حاكن بابحتسا باب :عاضرلا باتك



 حاكشلا با ١54

 ىلع ُركَمُيو ؛ةمتعم لصأ هل فرع ال ريخألا ليلد معن كلذ ىلع ثحلل

 يرق ةبارق يهو امنع هللا يضر يلع مَ جيررت كلذب مهرج يف باحصألا
 9با غ ع ارب ورت مل ُمالَسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأ :مّلعاو هيأ مَع نبا أ

 ىضارأو رع رغأو اماحْرأ قْنأو اهاوفأ بدع َنْهنإَف راكبألاب مكْيَلَع ]:ثيدحلا فو

 نع ملاس نب نمحرلا دبع ثيدح نم بطلا باتك يف ميعن وبأ ةاور 7[ رْيِسِيلاِب

 ف نقلملا نبا لاق [ ًايواَض قلب َدَلَوْلا كإف ؛ةيرقلا ةبارقلا اوحكنت آل ] :ثيدح 4)

 : رظني .ًالصأ هل دجأ مل :حالصلا نبا لاق «بيرغ :0 ۹۱۰ )مقرل :ريتملا ردبلا ةصالبخ

 (هر ثيدحلا :حاكنلا بابحتسا يف ءاج ام باب :ينالقسعلا رجح نبال ريبحلا صيخلت

 ثيدحلا :نيدلا مولع ءايحإ ثيداحأ جيرخت ف يقارعلا لاق ١. 77ص ۳ ج :بابلا نم

 يغم يف ئيبرشلا بيطخلا لقن .بئاسلا لآل رمع لوق نم فرعي امنإ )۳١۳(:
 ٌقدعتم سيل :تسلق .ليلدلا مدعل مكحلا اذه تبني ال نأ يغبنيف :يكبسلا لاق ؛جاتحما

 «ٌيقوذ بابحتسا ءانه جاوزلا يف بيرغتلا بابحتساو ؛بطلا امنإو «ٌعرّشلا ةلأسملا هذه
 مشوا جرحت مل تيب لهآ اميآ :هللا ُهَمِحَر ٌيعفاشلا لاق :ةّيهيرتت ةيقوذ هيف ةهاركلاو

 نبا نع صيخلتلا ف رجح نبا هلقن .ىهتنإ .قمح مهدالوأ ف ناك .مهريغ لاحر ىلإ

 .ينزملا نع هل خيش يعفاشلا ةمجرت يف ءابرغلا خيرات يق سنوي
 او تْلْرَن كنا أ رل تيَاَرَأ هللا َلُوُسَر اي تلق :تلاَف ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع )۳٤٤(

 و ا یی ل ا يف اهن لكي مل هَرَحَم َتَحَوَو هن لأ ذر
 اركب ركب د ما ف را يت ؛يه انأَف :تلاف [ اهنم لکي ْمَل يلا ةَرْجّتملا
 :راكبألا حاكن باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور اً

 ,(ه 0/١

 :راكبألاب جيوزتلا بابحتسا باب :حاكنلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور )٤١(
 :راكبألا جيوزت باب :حاكنلا باتك :نتسلا يف هجام نبا هاورو )۱۳۷١۸(. ثيدحلا

 ۲٣٠ص ۱۷ ج :("5.) ثيدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو )١۸١١(. ثيدحلا

 .هب جتحي الو هشيدح بتكي قدصلا هلحم :متاح وبأ لاق :ةحلط نب دمحم هدانسإ يتو

 :ينالقسعلا رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف ةمحرت هل (تاقثلا) يف نابح نبا هركذو

 هلو .هثيدح حصي مل !يراخبلا لاق .ةبتع نب ملاس نب نم« رلادبع هيفو .(55؟5) مقرلا

 .ملعأ هلل او نسح هدانسإو دوعسم نب هلل ادبعو رباج ثيدح نم دهاوش



 156 حاکنلا بانک

 الّ ُنَمْسَأَو اماحْرَأ ق تاو ] دعب دازو [ ةر رْغأ ] اوركذي ملو هعفر هدج نع هيبأ

 هدنسب يرغبلا هاور «[الاًبقإ ُنحْسَأَو ] هخسن ضعب فو [ِلَمَمْلا َنِم رْيِسْيْلِب ىَّضْرَأَ

 نب ٍمُيَوُع نب نم رلادبع نب ملاس نب نمحرلادبع :لاقو [ البق ! نَمْسَأَو ] لقي مو
 2 السرم ثيدحلا نوكيف : ؛سلق «ةبحص هل تسيل مو نب نحر دبعو ةدعاس

 نانياور [ ةرُش ٌرَغَأَو ] هلوق ينو ءادالوأ ٌرثكأ يأ [ ًاماَحْرَأ نأ ] :يدرواملا لاق

 هيفو مضلاب :ةيناثلاو هَل ةف قو شل سلا رشا ٍةفرْعَم نع دعيأ يأ رسكلاب :امهادحإ

 4 ةرشاعملاو قلخلا نسخ دارأ هنأ :يناثلاو «ضايبلا ةرغ دارأ هنأ :امهدحأ ناليوأت

 :ىلاعت هلوقب اهريغ بانتجاو ةفيفعلا يف بيغ ىلإ ا ب

 امك ةّيبنحألا نم ىلْوَأ ةبيرقلا ريغ ةبارقلاو ."ةيآلا ...الإ اهن ال ُةَياَرلاَرط

 اهعجارف لصألا يف اهتركذ ةحوكنملل ىرخأ ًافاصوأ لمهأو تسلا ا

 لاق ُمالَّسْلاَو ٌةالّصلا ِهّيَلَع هنأ ًائيدح يدروامار يضاقلا دروأو ٌلصألا مهلا هنإف

 [اترفل الو ةردْنه الو ةر الو ةر الو ةربهَش اسمح ْجّوُرَت ال 1:ةّراح نب ديزل

 :ةعبارلاو ريدم رجع :ةثلاثلاو ارزی ةليرطلا :ةيناثلاو تيدا ٌءاقْرَرلا :ىلوألاف

 © 1 9كريغ ْنِم ِدّلَوْلا تاد :ةسماخلاو ةمْيمذلا ٌةَرْيعَمْلا

 هل ميوع نب نمحرلادبع :لاق )١70759(( ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور "545

 .ةبححص

 .۸۹٤ص ٩ج :اًهلْثم ٌرهم ريسفت باب :قادصلا باتك:يدرواملل ريبكلا يواحلا رظني 08

 .(ابخ لاو اح ٌرثكأ هنا راكنألاب ميلر :لبج نب ذاعم لاق :هيفر

 .«نيمؤُمْلا ىلع كلذ محو رشم وأ نار الإ اهن ال ةا لاو :* / رونلا (؟44)
 أ

 :لاق [ ؟ُدْيز اب تورا ] :ةئراَخ ن نب ديل لاق قي يلا نأ يِوُر دقو :ييدرواملا لاق ("4 5)

 اي نه امو :لاَق [ ان ءال ني جور الو «كليفج عم ضي جور ] :لاَق .آل

 [ نوفل الو ؛ةَرَدْبَم الو ةر و ةر الو ؛ةربهَح ْجُوَرت ال ] لاق ؟هللا َلْوُسَر

 ريبكلا يواحلا :رظني .[ ... ] :لاقف .ايَش تلق امي ُفرْعَأ ال يللا َلْوُسَر اي :َلاَق

 نم ةمالسسلا عباسلا طرشلا :لسصف :ةالولا عامتجا باب :حاكنلا باتك :يدرواملل

 .7١1ص ٩ ج :بريعلا



 حالا باك ا

 يف ةريهشلا ةحيحصلا ثيداحألل ءاَهْيَلإ ُةرَظَن نس ؛اَهَحاَكِن دصق اذِإَو :لْصَن

 ةظقيلاك مانملا يف ُهلعفو همون يف ةشئاع ُمَالَّسلاَو ُةالّصلا ِهْيَلَع ىأر دقو كلذ

 هنأل ,حاكنلا ىلع هيزع دعبو يأ ةَبَطِخْلا َلْبَق © ٌةريغو يراحبلا لدتس

 ذي اهل شب و الا يضع لا دعو لإ سن ا ا

 ٌرِيِرْكَت هلو ,7*”ةحيحصلا ثيداحألل كلذ يف عراّشلا ُنذِإ يفكيو يأ ذأ

 َرْيَغ ُرُظَنَيَالَو .حاكنلا دعب مدني الف اًهتأيه نيبتيل كلذ ىلإ جاتحا اذإ يأ رن

 ين اهيلإ راشملا ةنيزلا نم ٌرهظي ام عضارم م اهنأل ءانطبو ًارهظ يأ ؛ِنْيَفكْلاَو هجا

 تناك اذإ اهنأ مهفُي اذهو "'* يان رهط اَم الإ نهتنيز نيول الوو :ىلاعت هلوق

 ٍةروعب سيل ام ىلإ رظني نأ ٌروحيف ةّمُأ تناك نإف ءةروعب سيل هنأل ةرُح ةبوطحملا

 ف يتاشلا قال ها نكل أضيأ مهمالك موهفم نع للا يلقن دقو اهن
 .ةنع هطوسبم يف يقهيبلا ُهَلقن امك ةيوستلا يضتقي ءالمإلا
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 ةأرملا ٍةأرملا ُفصوو «هل اهفصتو اهلمأتت ًةأرما ثعب ؛ٌرلقنلا هل سيتي مل اذإ :ّعْرَ

 ةنسلا فالح كلذ نأ :يِرَمِيَّصلا نع نايبلا يف ىكحو ؛عضوملا اذه يف الإ مارح

 ْنَأ ىَرْحَأ ُهنإف .اَهِيَلِإ رطن طنا ] :ک يبا | َلاَقَف ةأَرْما بلح بط ُهْنَأ ؛ةبعش نب ةريغملا نع مم

 ىلإ رظنلا يف ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عماجلا يف يذمرلا هاور . .[ اًمُكَني موي

 باتك :نئسلا يف يئاسلاو .نسح ثيدح اذه :لاقو )٠١89(. ثيدحلا :ةبوطحملا

 .٠۷-4۹٦ص ٦ ج :جيورتلا لبق رظنلا ةحابإ باب :حاكتلا

 كليب لْحَر ١ ر ل يفتر ا ُلْرْسَر لاق :تلاق ةشئاع نع (751)

 اَذَه نك نإ :لْوكأف .تن يه اذإف اًهفِشْكَأف كنار لَه لوق «ريرح ترس يف

 )٥۰۷۸(. ثيدحلا 3 لا ف يراحبلا هاور .[ هضمي هللا دنع رم

 :3 هللا َلْوُْسَو لاق :َلاق ل هللا َلْوْسَر ىر ذقو ؛لاق ةديم يبأ وأ ديمح يبأ نع (791)
 ويطل ظني اَمنِإ ناك اذ اهي رطب نأ هيلع حات الف را ٌمُكْدَحَأ بط اَذإ ]

 ل يمشيملا لاق .4؟ 4ص هج :دنسملا يف دمحأ أ مامإلا هاور .[ لع ال تاك ذلو

 .حيحصلا لاجر دمحأ لاحر :٦1۷ص ٤ ج :دئاوزلا عمج

 ) )۳رونلا / ۳١.



 03۷ جاکنلا باتيك

 .هّيف ّرصَقَأ امو هيلع هدرو

2 
 ظن مرح اذإ هنأل يينجأ ةرييك قرح ٍةَروَع ىلإ غلاب لخف ٌرظن ٌمُرَْيَو :لصن لصق

 ةَباّشلاك زوجعلاو لر رهف © ”*!حيحصلا يف ربخلا هب ءاج امكةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا

 ةطقال ةطقاس لكل نأل ءيفنصملا مالك يف ةريبكلا ٌمومع ُهّمِهُْي امك «حصألا ىلع

 كلذ وجي هنأ يف هلوق ىلع ًءانب اهّيفكو اههحجو ىلإ ٌرظنلا روحي :نيسُح يضاقلا لاقو
 سلا مكح نم فح رظنلا مكح نأل ُّسْمَللا ٌروجيال كلذ غمو :لاق ءةّباشلا نم

 ريغ نُهباَيي نْعَصُي نأ دعاوقلا ىنشتسا لامن هنأ :يناصع نسبا نع قه ركذو

 عم ّسنأ بهذو نل ريخ ٌنهبيبالح سلب نفسي نأ تاللا :تاجربتم

 ىلع نايفس لود اذه نم ٌلعلو ركب وبأ اهيلإ قلطنأ ةدعبو نعأ ّمُأ ىلإ  يبلا
 .* ا هللا اًمُهّمِحَر ةعبار

 للا ظني ال ] :َلاَق دي هللا لوس نأ ؛هيظ هببأ نع ديعس يبأ نب نمحرلادبع نع (75 4)

 بوت يف لُحّرلا ىلإ ُلْحّرلا يضفي الو هةأَرمْلا ةّيرغ ىلإ هأرَملا الو ءِلُحَرلا ةيَرُغ ىلإ
 باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ جاو بوت يف ٍةأْرمْلا ىلإ ةأر يضفت الو جاو
 :ننسلا يق دواد ربأو .(558/04) ثيدحلا :تاررعلا لإ رظنلا ميرحت باب :ضيحلا

 ةيهارك يف باب :بدألا باتك :عماجلا يف يذمرلاو .(8١401)ثيدحلا :مامحلا باتك

 .حيحص بیرغ نسح ثيدح اذه :لاقو «(۲۷۹۲۳) ثيدحلا :لاحرلا لاجرلا ةرشابم

 نِي نضع تانيؤُمْل لقول :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع (9 (755)
 ءاّسنلا َّنِم ُدِعَرَفلاَو كلذ نم يبساَو خسف ؛ةيآلا ١ / رونلا] 4َنِِراَصبأ

 :حاكتلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .ةيآلا (اکب نوري ال ياللا

 .(۳۸۱۸) رثألا :دعاوقلا يف و ءاج ام باب

 عنو امو عاب اهي يف سلق ذأ الع حان آل هر ملا يه :لاق هئعو @

 رثألا :ىربكلا نئتسلا يف يقهيبلا هاور .هللا ُهُهَرْكَي اَمِل جري مل ات باَبْلحْلا اَهْنَع

(781). 

 .باَبْلحْلا :لاق نهيب ْنِم َسْمَضَي نار - قب يآ - ارقي ناک هنأ عو ©

 )0۳۸۲٠١(. رثألا :يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 بوقف عم تنذر راز ییا مآ ىَلِإ چ هللا لرز بذ :لاَق !ه5 سنأ نع (۳۰۹)

<< 



Aجاکنلا بات ۹۹“  

 نم اوضغي َنيِمْؤُمْلِل لقط :ىلاعت هلوقل ةف فاوخ دنع اًهْيَفكَو اهّهْجَو اَذَكَو
 رعدي ام ةنتفلا فوخب دارملاو ءهيلع عامجإلا ٌمامإلا َلقنو © ةيآلا 4. ..مهراصب

 نأ ءاسنلا عْنُم ىلع قافتالل حيلا ىلع نْمألا دنع اكو ءوتاَمَدَقمَو عاّمجْلا ىلإ

 اذهو :رّرَحْملا يف لاق ُفَرمَألاك نکل ٌرظنلا لح ولو نهجوجول تارفاس نحر

 ٌمظعمو ٌمامإلا لاق امك ٌروهمجلا لاق هبو مرح ال :يناشلاو ؛:نيهحجولا ىلوأ

 لرل :للاعت هلوفل نومدقتلا امم ال وحرس يف عقارا هب رع امك ؛يبناحصألا
 كلذ هركي معن © نفكلاو هرب ٌرَسَفُم وهو (اهنم رَ ام الإ نتي نيد
 ضايع يضاقلا لقن دقو «يتبارفاس جورخلا نم نهِعنُم ىلع قافتالا نوعنمب دق ءالؤهو

 ا

 للي ثلا لؤْسَر ىَلَع تلقا هدر دیر ال ناک او أمِئاَص ناک اإ ابار ی
 نم وه) لد تاکو بارلا برش نع ءكاسشإل راكد اهتونص نر یا - عاص
 لو هللا لّْوسَر واو َدْعَب هقلط رب وُبأ لاق - هيرو ةتضح ابوك و بلع (لالدلا
 بین ام اه الاف کب اإ اتیا الف ءاَهرْوُرَت ییا ما ىلإ انب قِلَطْنِإ :هيطَرَمعِ
 هللا َدْنِع ام ُمَّلْعَأ نركأ الإ ,يكبأ آل هاو :تلاق هلو للا لوُسَرل رح هللا دنع ام

 ؛ءاَكْبلاَلَع اًمهتجيهف .ءاّمّسلا نم ْمَطَمنا يحول نأ يكنأ نكلو و هللا لوس ريح
 .(5 457/503 ثيدحلا :نعأ أ لئاضف :حيحصلا يف ملسم هاور .ناَيكِي ًالَعَجَ

 7١. / ررنلا (؟50)

 يرن ضْرألا ىلإ كيلا لوسَر برف .قاقر ياش با ين كب يبا اًهدنِجَو
 لإ اَهنِم ىري انأ لص مل َضْيِحَمْلا تعب اذ ةأرملا نإ ام اي اده ام ] :لاو
 باك :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور .هِهْحوَر هفك ىلإ راشو [ اَذَهَو اده
 .(۳۷۸۲) ثيدحلا :رظنلا زاوجب نیفکلاو هجولا صيصخت باب :حاكدلا

 :لاق ياهم َرّهَظ اَم الإ َنُهَشيِز نيد الرف ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @
 اضيأ كلذ يورو :لاق )١۳۷۸٠( رثألا :يقهيبلل ىربكلا ننسلا تالار لْخكلا

 .كلام نب سنأ نع
 يواحلا نم ينزملا رصتخم :رظني .اهيقَكو اهو لإ :هللا ُهَمِحَر يعِفاَشلا لاق 9

 .57”ص ٩ ج :حاكنلا يف بيغرتلا باب :حاكنلا باتك :يدرواملل ريبكلا



 ۹ جاگنلا باك

 صا هاما

 كلذ امنإو ءاهقيرط يف اًهِهْحَو رس ةأرملا ىلع بحي ال هنأ :ًاقلطم ءاملعلا نع يكلاما
 حرش يف ُفّنصملا هنع هاكحو «ةفلاسلا ةيآلل َنُهنع رص ٌضغ لاحرلا ىلعو هس

 نع ةضورلا لصأ يف لوألا ىك هنكل ا" هلع تو ةءاجفلا رظن باب يف ملسم

 ءنْمَألا دنع فالشخلا اوضرف هريغو فصلا نأ :لْعاو ءاضيأ ُهّرقأو مامإلا ةياكح

 .مِصُع نم الإ ٌريزع ُنمألاف ٌنسح وهو ف فرح او م اذ ! اميف هضرف مامإلاو

 ءاغصإلا مرج نكل :ةالصلا يف ىضم امك حصألاىلع ةروعب سيل اهتوص :عرْف

 الف ةلسح َةّمْعَن اه ناك اذإ امأف :هقيلعت ىف نيسُح يضاقلا لاقو ةنتفلا فوح هيلإ
 ت

 فراوع بحاص هلقن ام قفاوي دقو ءاّهعامتسا لُجّرلا ىلع مرحي ةررع هنأ فالح

 .ًاقلطُم ةّينحألا نم ءانغل | عامس ميرحت ىلع مهقافتا نم انباحصأ نع بفراعملا

 هنأل ةّبكرو ةرس نيب ؛ةرهاصملاو عاّضرلاو يسستلاب يأ هم رحم نم رظَي الو

 ؛َلْيِقَو - و a e ر ع 2 ر

 «"ةيآلا ...الإ نميز َنيدْني الرف :لاعت هلرقل اوم اَم ٌلِحَيَو «ةروع
5-2 

 لا طقف ةنهملا دنع وُدْبَي اَم

 3 :ةأحفلا رظن باب :بادآلا باتك :جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا يف (555)

 :ءاملعلا لاق :ضايع يضاقلا لاق) ا ضر رو لق 651 هد هز تی

 ةنس كلذ اغنإو ءاهقيرط يف اَهّهْحَو رت نأ رملا ىلع بجي ال هنأ ىلع ةجح اذه

 حيحص ضرغل الإ لاوحألا عيمج يف اهنع رصبلا ٌضغ لاجرلا ىلع بيو ءاه بحسم
 عيبلاب ةلماعملا وأ ةيراجلا ءارش وأ اهتبطج ةدارإو ةاوادملاو ةداهشلا ةلاح وهو «يعرش

 ام نود ةجاحلا ردق ىلع اذه عيمج يف كلذ حابُي امنإو ؛كلذ ومنو امهريغو ءارشلاو

 .ىهتنإ .(ملعأ هللاو داز

 نيد الو َنُهَحَوُرَف فقير ٌنِهِراَصْبَأ نم َنْضْضْعَي تاَمْوُملل لقول 1 / روتلا (51)

 نهو الإ نهي نب دلي الو نبوي ىلع نرمخب نيمو اتم ره ام لإ نتي

 ذأ ٌنهناوخإ يب و أ َنهناوحإ وأ نهرب ءاننأ ذأ نهيان ذأ أ َنِهتلوُعُي ءابآ وأ َنهئابآ و
 لاَحجّرلا نم ٍةَبرإلا يلو ريع نيبال س ْتَكَْلَم اَم و س ا نيرا ين

 يي ام ملي نُحب نيِرْضَي لَو ءال تاَرْوَع ىَلَع اوُرَهظَي ْمَل َنيِذْلا لفطل ل

 ير اهب اعيمتج هللا ىلإ اوُبونَو نهر نم



NVع  

 ام لإو ًاعطق ٌرئاج ٍةَنْيِمْلا لاح يف ودبي ام ىلإ ُهرظن َّنأ اذه نم ملعيو «ةرورضلا

 .كلذ َنْيَب اميف فالخلاو ًاعطق مارح ةّبك رلاو ةَرسلا نيب

 .اهب ةرفاسملاو ةولخلا مَرْحّمل ا زري :ٌعرف

 .اهرسك مهضعب ركنأو .ُةَمْدحْلا :اهرسكو ميلا حتفب ةَنْهَْلا :ةدئاف

 نسيب امألإ باو ماو أ تناك ٍةنق يأ قَمَألا ىَلِإ ةوهَش الب ٍرَظْلا لح ٌحّصْألاَو
 ِةَبكَولاَو ةَرُسلا نيب ام ادع ام نوكي الف ٍةروعب سيل اهسأر نأل ةَبْكْرَو ٍةَرْس
 نود هيلإ ةجاح ال ذإ ةهملا لاح يف ودييال ام مرحي :يناثلاو ءهركُي :معن ؛لجرلاك

 ءاَمإلا يفف «ةنتفلا فوحو ةَنونألا يف امهكازشال َةَرُحْلاَك اهنأ :ثلاثلاو ؛هريغ

 فلصلا ُهَحّمصو رار نم ريثك نم دشا ةدتفلا فوح نم نمونو تاكل

 تسيل اهنأل «ىهتشت ال يلا يأ قريغصىلإو حلا وهو يتأيس امك هريغ ينو انه
 محال او كح المر اناا ج ر اهل ل ا : ناو قريشا لم ی

 يف سانلا لاز امو هب لاقُي نأ ُرَّرصتُي فيكو ءايوق هنوك نم يفنصملا داريإ اضتقا
 مهو سانلا نيب ةالّسعلا يف مام اَمَأ لمحي كي يبلاو ءراغصلا ىلإ نورظني راصعألا عيف
 هجولا اذه نأ ىلع قالطإلا اذه هقلطي ال هجولا اذه لئاق لعلو © ''”اهيلإ نورظني

 اههجو يق فالخلا ةياكح كحأ م :حالصلا نبا لاق ؛هدعب نمف يلازغلا الإ كش :

 :لاق ,عامجالل ًاقرخ نوكي نأ ُداكيو لازغلا ريغل ىهتشت ال يتلا ةريغصلا هجو ينعي

 هذهو اههجو ىلإ رظنلا زاوج يف فالح ال هنإف «مراحنا تارذب ٌلطاب ليلعتلا اذه

 تحرح امنإ مراحل تاوذو سانلا عيمجّقح يف ةَرْهّلا ةنظم نع اهجورخل كلذب لا

 بير تنب ةَماَمأ لاح رهو يَلصي ناک شا َلْرُسُر نأ ؛يراّصنألا ةداتق يأ نع 0
 اَذِإَو اهَعضو دجَس اذ «سمش رابع نب ةعيبر نب ٍصاَعْلا'يبألو هيو هللا لُسَر تسب :
 ثيدحلا :ةيراج لمح اذإ باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا ه اور يلمح م

 لمح زاوج باب :ةالصلا عضاومو دحجحاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو م59

 .(8 :7/49و )4١ ثيدحلا :نايبصلا



 11۷4۹ حاكنلا باک

 ٍةَدّعلا بحاص ٌءاعَّدا امك قافتالاب يأ ٌجْرَقْلا الإ ءاَهِيَرْحم ّقح يف ةرهشلا نع
 لاب :ةضورلا يف هيلع در نكل «فنصملاو هبتك يف يعفارلا هب مَرحو يناروفلاو 37 : 3 ھه 4 ت هك اا

 ُهَحِّحصو «ريغصلا يف هزاوجب يزورملا عطقو ءاضيأ ريغصلا يف هزاوجب مرج يضاقلا
 ٤ هِغولب ىلإ ىقبي كلذ ةحابإو :لاق ءاثيدحو ادق كلذب سانلا حماستل وتلا

 غولبلا ةّيبصلا تبراق ىتمو «سانلا نع هتروع زس نكمي ثيحب هريصمو زييمتلا
 حرص هبو :ُسْلُق «ةغلابلاك اهنأ كش ال :ةَمْفرلا نبا لاق اهغولب ٌلمتحي ثيح

 .ةغلابلاك ةقهارملاو :لاقف «هتيافك يف ُيِبْرْحاَحْلا

 هتَدّيَسىَلإ ءاحوسمم وأ ًابوبحب وأ اييصخ وأ الحف ناك ءاوس يأ بَل َرَظَن هاو
 لوألا امأ مَرْحَم ىلإ رظنلاك ارح مآ اهريغل دبع ناك ءاوس يأ ءٍحوُسْمَم َرْظَنَو
 هلاق امك نورثكألا ةَحَحر ام وهو ناب اًمْيَأ تكلم ام وأف :ىلاعت هلوقلف

 هيف ناك ر لو + باتكلا رهاظو ر صرحا وهو و يال يترا

 9 :ىلاعت هلوق لمح هيلعف :يناثلا 7 2 ا لر ا ۳

 مرحلا تقبل ول هنألف :لوألا امأ ءامهيف ال :يناثلاو «كةبرإلا يلو ربع نيعباتلا

 نإو ؛يتأيس امك تاكرشملا ءامإلا تينا تكلم اع دارملاو عاضرلاك تّرمتسال

 وهو ٌيدحاولاك نيفيفع اناك اذإ امم دق هَركذ نمف ةيآلا يف نودارملا مهنأ انملس

 ا مذا

 ٣١. / رولا 779

 نب مساقلا نع :يقهيبلا لاق «(۱۳۸۳۹) رثألا :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف (۳۹۳)

 ام باجحلا هل فشكتن بتاكملا نهضعبل نوكي نينموملا تاهمإ تناك :لاق هنأ دمحم

 دهاجمو سوواطو يبعشلاو نسحلا ناكو .هنود هتحرأ ىضق اذإف «مهرد هيلع يقب

 اهيدبت ال يلا ةنيزلا نم رعشلا اوّدَع مهنأكو «هتديس رعش ىلإ دبعلا رظني نأ نرهركي
 نعو .اهمراخم اهيدبت ال يلا ةنيرلا نم امهنع هللا يضر سابع نبا هدع امك «ءاهدبعل

 .ةعينص دبعلا نوري مهنأل ءال :لاق ؟اهدبع اهحرحي :عفانل تلق :لاق غئاصلا ميهاربإ



 حاكتلا بانك ١

 حيحصلا هنإ :لاقو دماح وبأ خيشلا ُهَحَّحصو كلذب زاوجلا ُدييَقت يغبنيف ٌيعفاش

 ىلع هل ٍةدوسم يف ٌفنصللاو ٌنورصع يبأ نباو ٍبّيَطلا وبأ يضاقلاو ءانباحصأ دنع

 ُبهذم وهو يعشلاو ٍدهاحجبو سوواطو نسحلاو بّيسملا نبا ٍديعس لوق رهو بهذملا
 ُهَحٌِّحصو ةيبحألا عم لحفلاك رهف اهحاكن ل لحب نلف :يناثلا امأو «ةفينح يبأ

 ٌرامخاف ةبرإلا يلوأ ريغ امأ يوق وهو ٌسايقلا ةنإ :يقرافلا لاقو دماح وبأ خيشلا
 ا | نع ُهلقنو ئاّستلا ٠ يهتم ال يذلا هلت ي تنم نأ أ ٌفنصملا

 | :اهيناث ْثوّيّشلا مهنا اهّحّصَأ هجوأ ةثالث هيف نيسُح يضاقلا اًركذو
 لب ا ا ٌلولسملاو يصخلاو ُبوبحملا حوسمملاب جرخو ُناَيْصِحْلا :اهثلاثو

 يف فالخلا ةياكح دعب يضاقلا لافو «لحفلا ررض نم ُرمكأ َنْيَريِخُألا ٌررض
 هنأ سالك ىضتقاو .باجح ريغب هيلع لوألا هل زوجي هنأ أ فالح ال :حوسمملا

 لاق ِِةنهِمْلا دنع ودبي ام رظن يف فالخلا نأو ءاعطق نيفكلاو هحولا ىلإ ُرظنلا زوجي
 يف يشعرملا مرجو رظنلاك ًاضيأ هتديسب دبعلا ةولح يف راج فالخلا :نايبلا يف

 اًهِنَدَب رئاس نوُد اهرعش ىلإ هرظن زاوجو ةولخلا زاوجب جحلا باتك يف ماسقألا

 . هترفاسم راو هيِفاَش يف ينام ( ّحرصو

 ثّدحملا يف :ليقو ءلْحَفلاك ءاَسْئلب هشم وهو تنحُملاَو نعل ع
 اهو سار

 يرْيَسَملا نبا مرو هيتس يف هنع هلقتف حالمصلا نبأ هيلإ ةقيسو ةرقاو نيسح ىلا ل ا 28 ,u م 3 .: 4 ترا م

 ا

 يف لدعم وخوا مرغ خ ا وش 0 | ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (714(9)

 كولا :اهتنيز ءادب إ يف ءاج ام باب

 .(مامسللا هيهتشت الو باسا يهي و ؛ُهَل لَقَع 0: يونا وه :لاق نسحلا نع ب

 .(1745) رثألا :يقهيبلل ىربكلا نئسلا



 VF حاكنلا باک

 ؛هفالخ هقيلعت يف دوجوملا نيسح يضاقلا نع لقت ام نأو ال رحم هنأ ىلع هتک

 يدو ام ُهَدْنَع ناكر 2 نك ادخل ناك اذِإ 1 :ةّملسس 1 ثيدحو :ُتَلُق

 :يعفاشلا لاق :ىقهيبلا لاق ."”ئذمرلا ُةَحَحصو ةعيرألا ةاور «[ ُهنِم بجتحتلف

 ام ُهدنع ناك اذإ اَهيتاَكُم نسم باجحلاب اه اًمّرمأ ل هلل | لوسر نوكي نأ نأ ٌروجي دق

 ب م ْمُهّصخو نينمؤملا تاهم هّيبن جاوزأ هب هللا مَع ام ىلع ءيدوُي

 .اَهَعَم ّيبجألاك هنأ كلذ دعب ترفظ مث «رظن هيف ؟رُحْلاب حلي له ّضّعبملا ا

 لوحدلا هل امك رنا هل :يناثلاو «تاروعلاىلع هروهظل ,غِلاَبْلاَك َقِهاَرُمْلا 97

 اونمآ نيل اهيا :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةثالثلا تاقوألا يف الإ ناذعتسا الب

 هلعج ىنعمو «يقرافلا حصو ٍمَرْحَمْلاك وه اذهىلعو :"”ةيآلا 4 ...ُُكْنذاَنسَي
 رئاس نم هعنمي امكر ظنلا نم يلولا همن وأ ؛باجتحالا اهيلإ ٌروظنملا مزلي هنأ غلابلاك

 نبا لاقو ؛ةيآلا 4. .ٌلْفطلا وأ :ىلاعت هلوقل هنم باجتحا الف يبصلا امأ «تامرحلا

 فٌوشتلاو ةياكحلا دح غلب يذلا نأ يلازغلاو مامإلا مالك نم هتمهف يذلا :حالصلا

 .فالخلاف ًالإو ًاعطق لحجرلاك وهف فرشتا رهظأ نإ

 ثيدحلا :هتباتك ضعب يدؤي بتاكملا ف باب :نعفلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (735)

 ي هحام نباو .(١؟51) ثيدحلا :عويبلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )۳۹۲١(.

 ةرشع باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو .(5570) ثيدحلا :قتعلا باتك :نئسلا

 يف يقهيبلاو .(۲/۹۲۲۷و ۱/۹۲۲۷) ثيدحلا :هتديس ىلع دبعلا لود باب :ءاسنلا

 :بتاكملا نع باجتحالا يف يور يذلا ثيدحلا باب :بتاكملا باتك :ىربكلا ننسلا

 .(۲۲۲۸۲) ثيدحلا

 ٠١ ج :(55784) ثيدحلا ىلع قيلعتلا :بتاكملا باتك :يقهيبلل ىربكلا نتسلا (555)

 .ظافلألاب ريسي فالتخا عم . د 4١ ص

 نم تار تأل مكن ملا ارل مل ناو منامي تكلم نیلا :ه6 / رونلا (۳۹۷)

 ثل ءاَضْلا ٍةالَص ٍدْعَب نمو و ةَريهظلا َنِم مكا ت نر نحو رحم ِةَالَص لبق

 ضب ىلع مكعب مع نوما ندع ان مَع الو ُْكلع سی کل تارو
 ,4ميِكَح ٌميِلَع هل او تايآلا ْمُكَل هللا نیب َكِلَذَك



 حاكنلا بانك 1۹۷8

 دقو .ٍةوهش وذ غلاب هنأل ؛ًاعطق نونحلا نم باجتحالا ٍةأرملا ىلع بجي :ٌعْرَ

 لحل ولي نيح هن دال ةئالثلا تاقوألا يف لفطلاو دبعلا ٌناذعتسا :ّغْرَ

 هغولب دعب تاقوألا لك فو ءاقلطُم ةثالثلا تاقوألا يف ُهّنَأ ُنِذْأَتسي نبالا ىتح هلهأب

 باہم ها ىَلَع نإ ْمْكْيلَع ٠ :دوعسم نبا لاق «باحصألا هل ْضّرععتي مل نإ

 الإ رَ مدعو ةنتفلا ِنْمَأ دنع كلذو قافتالاب ءِلُجَر ىلإ ِلُجَر ُرَظَن 00

 يضاقلا لقنو «هريغو ماَّمحلا نيب اندنع قرف الو ةروع هنأل ةَبْكْرَو رس نيب ام
 ااا مرعب َسْيَل ِماّمَحْلا يف دلا ن : قط يلع نع نيسح

 وره رم

 ةلمجلا يف كلذ لحم ثانإلا نأل ىلوأ لب ٍمَرْحَمْلاك ٍةوهَشب رم ٌرظن ُمُرْحَيَو

 لك ىلإو مراحنا ىلإ ىلإو لحرلا ىل ىلإ رظنلا لب درمألاب كلذ ٌصتخي الو ءروكذلا فالخب

 .ماَرَح ٍةَرْهَشِب هيل ظنا انو نم

 لب ةأرلاك وهف ةنفلا ةنظم هنأل .صوُصنَمْلا ّحّصَأْلا يف اهرب اذكو :تْلق

 َبَكَذ دقو عرش نورذقتسم مهنأل ءناتنألا مهرمسو ؛فّلَسلا مهنم َرفَت دقو مظعأ

 ًاليمج ًاثَدَح تيأرف يذاتسأ عم ًاموي يشمأ تنك :لاق لالحلا هللا ديبع يبأ نع

 :لاق هاَهَّيَع ىّرَتس ترظنَوُأ :لاقف ؟ةررصلا هذه هللا بذعي ىرتأ يذاتسأ اي :تلقف

 يرش يف يعفارل ركز يذلا نأ :ُهَلَعاو .ةنس نيرشعب كلذ دعب نآّرَقلا تيسنف
 :يناثلاو ةئتفلا نع ازرحت ٌحصألا يف مرح ناتتفالا فاح نإف ءةوهشب نكي مل اذإ ذأ هنأ

 مري ال في ل نإو قرستلاك باجتحالاب رمأ الإو مرج ال هنأ مامإلا ٌرايتخا وه

 ڈألا :لفطلاو كولمملا ناذشسا باب :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (۳۹۸)

 / .( م0

 .170ص ۲ ج :جاتحملا نغم يف ييبرشلا هنع هاكحو (© (179)

 دِخَفْلا :كلام لاقو :يوغبلا لاق !؟؟ هرم ه 3 :جاكتلا باتك :بيذهتلا ل ©

 .(ةَروَعب سی



 9Y8 حاكنلا باک

 بحاصو باحصألا ُهَّقلطأ يذلا لاق نأب ةضورلا يف فنصلا هيلع درو ءاعطق
 صن نع ير الا هلقنو ٍةجاح ريغل درمألا ىلإ ٌرظنلا 8 هنأ :هريغو بذهملا
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 ءًاضيأ هنع دماح يبأ خيشلا ةي ةياور نع هاكح ٌيلماحاو :تلق هللا ُهَمِحَر يعفاشلا و

 يف يقهيبلا ُةركذي ملو : بلطملا ُبحاص هيلع هن امك يعفاشلل هفرعأ الو :لاق هنكل

 امع حالّصلا نيا باجأو «برغتسم صن اذهف ءاضيأ هطوسبم الو يس الو هتفرعم

 نم ىلع ضغلا بحوو بابسألا | مهكرت يف ٍةَقشملاب باجتحالاب رمألا يف هب اومزلأ
 امك ًاقلطُم ضغلا باجيإ ُبعصلا امأ ٌنهاظ وهو نيبناجلل ةياعر هب ناتتفالا فاخي

 عم «نآلاىلإ ةباحصلا رصع نم ايبصلا مهتطلاخو سالا لاوحأ هدر فصلا هلو

 ةدتفلا عقوت دع لب ءاستلاك لاح لك يف مهنع رمعبلا ضف هب اورمؤُي مل مهنأب مليل
 مهرظنب ةوهش مهبولق يف عقي نمت اوسيل نادرملا بلاغو ؛سانلا بلاغل ٌردان كلذو

 سلا َنِم لُخَلا نم لْخرلا ٌةروع :نيسُح يضاقلا ةرابعو ؛ةنتف مهنم ىشدخُي الو
 ًرسح ناك اذإ الإ هريغو قهارملاو مالغلاو درمألا مكح ندنع اذكهو ةيكرلا ىلإ
 :يلوتملا ةرابع اذكو «هيلإ ٌرَظنلا مرح ناتتفالا ٍلعنيح هنم ىشخُي ْنَدَبلا ين مث هحجولا

 ؛درجي ال ةنتفلا رظنلا نم فاخي ناك نإف ؛ندبلا معان هجولا ءيضو ناك اذ | مالغلا

 َنسح هنوكب ةنابإلا يف يناروفلا هدّيق اذكو ءّرظني ًال نأ ىلوألاف فاخي ال ناك نإو

 يبأ نبا ةرابعو «لُمأت ريغ نم ُروجيف الإو زوجي الف ةنتفلا فاح نإ :لاقو ءهجولا

 دييقتلا اذهو ؛بيقتتلاب اوروي ملو ةنتفلا مهنم فاخي ناحل َْرُمْلا نأ :نورصع
 هضایر بيوبت يف ةَركذ معن «يعفارلاو بذل ت ةضورلا يثو انه فتصل لمه

 ٍدّرمألا نم رازإلا ءارو نوب اس ف :ةيافكلا يف ٌيِبْرَحاَجْلا ةرابعو ؛ٌنسح وهو

 نع ةانفاسأ ام لدم رك ةّرهقفلا وبنك يف ٌلازغلاو الح اهريغبو مارح ةوهشلاب
 نم لسك :لاق .انم ديالك نم ريبخ مالک ءايحإلا يف هلو :حالّصلا نب ا لاق «يعفارلا

 ينعي يحتملا نيبو نب قرفلا هسفن نم ردي ثيحب درمألا ةروص لامحي هلق رأت

 درمألا ىلإ رظنلا ميرحت مالكلا اذه ىضتقمو رنا هلل لب الف ةرهّشلا ثيح نم
 نيب ةوهّشلا دنع قرف الو ؛ةنتفلا فاني ال نم ضعب ىلعو «ةنتفلا فاي نم لك ىلع



 جالا باعك ۹

 دصقل رظنلا كركي نأ ٍةوهشب رظنلا نم دارملاو ءال وأ ٍةنتف ُفوح اهعم نوكي نأ

 اذإف ب ذكليو ليمجلا هولا ىلإ َرظنلا بيي صحخشلا نأ ينعي ؛ِةوَهّشلا يف رطو ءاضق
 ؛كلذ ىلع ةدايز يهتشي نأ دارملا سيلو قوهشب ”رظنلا وهف لامجلا كلذب ديل يظن

 ةشحاف لعفي مل نمف «قسفلا يف ةدايز وهو طرشب سيل كلذف ؛هتامدقمو عاقولا لثم

 ةبلغ ةنتفلا فوخجىنعملا سيلو :حالصلا نبا لاق «ةلاحم ال ّمِبآ وهف كلذ ىلع رصتقاو

 ةئالث ىلع ةوهشب هيلإ رظنلا نوكيف اردان كلذ نوكي ال نأ يفكتو ءاًمِعوَقوب نظل

 الف اهعوقو هَل ىلع بغي ذأ :اهيناثو «زوجيف ةنتفلا نمي نأ :اَهاَدْسِإ بتارم

 ةرابعو فالحل لَم وهف ؛عوقو ةبلغو روهظ ريغ نم فاني نأ :اهئلاثو روحي

 هيلع مرحي كلذ ددعف ةنتفلا هسفن نم ّسَحَأ نم يح يف الإ ةحابإلا ٌةجولا :طيسولا

 لإ هب راشأ رظنلا ةداَعإ :هلوق ؛ةعفرلا نبا لاق ءرظنلا ةداعإ ىلاعت هللا نيبو هيب اميف

 اغنإو «ةّشنحألا | قامك ِةَءاَجَفلا يظن وهو يأ مرحي ال ًاقافتا هيل ! رظنلا َعوقو نأ

 فوح دنع الخلا َناَيَرَج مامإلا مالك ىضتقاو ادق هيلإ رظنلا ةداعإ يف مالكلا

 .نورصع يبأ نبا ُهَعبتو ِلُحّرلا ىلإ لُحَّرلا رظن يف ةنتفلا

 نبا لاقو ءفلس ال ملأ لاَ قُرُحْلاَك َةَمَألا ّنَأ َنْيِقَقَحْمْلا و عما

 ٍلَجَرك ٍةَأرْما َعَم م َةَرَمْلاَو بيرغ ُهَل يعفارلا بارغتساو ؛ُبهذملا هنإ :نورصع يبأ

 يضاقلا يفيلعت دحأ يف ةيأرو يلا سلا نيب ام ادعام اهنم ٌرظنتف يأ ءلَجَرَو

 اًسنلا هجو ىلإ َرّظْنلا ءاسنلا | ىلإ ليت تناك اذإ ةأرسلل هك
Ase 

 .لاجرلا يف امك لئاح الب نُهْفِحاَصُ

 ناو هناا ءاّسنل

 يهو #...ٌنهِئاَسِي وأف :ىلاعت هلوقل يحي ىلإ يم رظن مير حصألاو

 نوكحت ن نأ الإ :هيواتف ىف فنصملا لاق ٌماّمَحْلا َّنُهَعُم لحدت الف انئاسن نم تسيل

 تكلم اب دارلا نأ جبر نبا نع رکذ ريرح نبا ال ُدْيِ ؛تْلَق ءاه ةک ولم

 رظنك وه :يناشلاو َنهِباسن يف ناحدي مل اذ ذإ تارشا ءم ا ف م

 نيب مهيف قرف مل انإف لاَحّرلا ىلع سايقلابو ؛داو َسنجلا أل ةملسم ىلإ ةملسل

 ىرت ال اذه ىلعف «ٌلازغلا ُهَحٌِّحصو «هيلإ ّيمذلا رظن وأ ملسملا ىلإ مهنم ملسملا رظن



 ١1 جاکنلا باک

 نُ :ْمَلْغاَو بشل لمرات يه :ليقو بألا ىلع هبا ين ردي ام لإ اهنم

 نوبطاخم ر ”اّكلا انلق انلق اذإ ٌحيحص وهو ِةّنْيم ملا ىلع ميرحتلا يضتقي فنصملا داريإ رهاظ

 هنأ لصتحيو «هنم نيكمتلا ةملسملا ىلع مر ٍةَنمَذلا ىلع ًامارح ناك اذإو «عورفلاب
 مني نأ ُهُرُمَأِي ةديبُع يبأ ىلإ ٌَرّمُع باتك ٌرِهاظ وهو ِ؛ةَمِلْسُملا ىلع مي زرقا َدارأ

 ."تاكر شما عم تاَماَمَحْلا َنْلْحُدَي نأ نم تاملسملا

 .ةّيمْدلاَك اذه يف تارفاكلا قاس عرف
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 فح مل نإ ِهيَبْكْرَو هرم ني ام یوم يِبنجأ ندب ىلإ ةارَمْلا رَطَن ُراَوَجَو لح ص رع ا

 يف هرس بحي كلذلو «هسفن يا ةروع اهندب نأل ءاهيلإ لجرلا رظنك سيلو يأ «ةنتف أ ,ةنتف

 ُهَحَّحص ام اذهو ءاسنلاك باجتحالاب لاحرلا رأل ايوتسا ول امهنألو «ةالصلا

 رك ميِرحتلا حّصألا :تْلُق «هندبو ههحو ىلإ رظنلا اه ٌةركيو :قوتملا لاق ءلارغلا

 1"2نِهراَصَبَأ نم َنطّصضْعَي تاتو لقول ىلاعت هلوقل ُمَلْعَأ هل او ايل
 ٌميحص ثيدح [ ؟ هناَرعْبت امتلأ ؟ انن ناوايْمعْفأ ] مالَّسلاَو ٌةالّصلا ُهْيَلَع هلوقلو

 ام اذهو امهنيب ةيوستو هيف َنَعط نمت ةربع الو ""هريغو يذمرلا هلاق امك

 اار :هلط د ةع يبأ ىلإ دف باطلا نن ب مع بتك :لاق «سيق نب راح ا نع (۷۰)

 كارلا لهأ ءاَسِ عم ِتاَماَّمَحْلا َنلحْدَي َنْيمِلْسُمْلا ءان نم ءاَسِن ١ نأ يي هتاف دعب

 ىلإ ظني انأ رجلا مْوَيلاَو هل اب ُنِمْوَت وا رئال لب ل إم تلد : أع كَل م هلا

 ءاج اس باي :حاكنلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(اًهتلِم ُلْهَأ ال الإ اهتروع

 ١(, م8 5) رثألا :اهئاسنل اهتيز ةملسملا ءادبإ يف

 ۳١. / رولا ع”ال1)

 م تک ما با لَا نر یر ا لْوُسَر دنع تنك تاق تلم ما نع ۷

 ف رس تک جحا 7: ئبنلا لاف . ٍباَّجِحْلاب انرمُأ نأ َدْمَب َكِلْذُو

 .[؟هناَرصْبُم املأ ؟ نأ اراجع اينعَنَأ رة اقف ارب الو انيمي ال ىغا سا

 ا 0 ثيدحلا :سابللا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور

 اورو .[ ُهَدْنِع كايت 5 ت یتا 5 موتكم نبا دنع يدَمغا ] :ةَمِطاَفِ
<< 



 جاکنلا باک 14۸

 يف ملسم حرش يف ُفنصملا لاقو «هريغو بذهملا بحاص هب عطقو ةعامج ُهَحٌّحص

 ٌرثكأو ءاملعلا ٌروهمج هيلع يذلا ٌحُيِحّصلا ةنإو امل ةقفن ال نئابلا ةقلطملا باب

 دمعلا حرش نم قالطلا باتك يف يريشَقلا نيدلا يقت خيشلا لاقو :"””'انباحصأ

 الف ةنتفلا تفاح اذإ ام ىلع لمحيف ضيعبتلل ْنِم نأل ؛ّرظن ةروكذملا ةيآلا ةلالد يف

 هب ىنع ُهّلعلو َنُيرخأتملا ضعب ةراتخا امك ًاقلطُم ّضَعلا بوجُو ىلع منيح ةلالد

 تب 36 لو تر ) ةشفاع تمدح «تضور يق اهب لتس هنا يرون

9 r و لوزن لق ناك لمل ۲ راح انو نرل مخو وقبل ىلإ رق انأَو هئاّدرب 

 نأ :ثلاث ر ةلأسلا يلو .كاذ ذإ ؛ءاسنلا غلبم غلبت مل ةشئاع تناك وأ باجحلا

 الف نتف تفاح اذ ! امأ ءهيلإ ! ةجاح ال ذإ هريغ نود ةنْهِملا دنع هنم ودبي امل ٌرظنلا اه

 .طايتحالا ىلع وأ اذه ىلع لمحُي [ ؟اًمتنأ ناَراَيمَعقَأ ] ثيدحو ءاعطق زوجي

 :لاجرلا نم ءاسنلا باجتحا يف ءاج ام باب :بدألا باتك :عماجلا يف يذمزنلا

 .حيحص نسح :لاقو «(۲۷۷۸) ثيدحلا

 ةَقَلَطُمْلا باب :قالطلا باتك :يووبلا مامإلل جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا (3377)

 .5486ص ٠١ ج !هدعب امو )١480/85( ثيدحلا :اه ةقفن ال نايل

 :نيتعكر يلصي ديعلا هتاف اذإ باب :نيديعلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور © (8074)

 ] سيلو .(5570) ثيدحلا :شبحلا ةصق باب :بقانملا باتكو «(4۸۸) ثيدحلا

 -] ةَيراَح انو

 ثيدحلا :لحرلا ةأرملا ةاواسم باب :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف ينهيلا هاور @

 .هل ظفللاو ۳۸۱ ۶)

 ةريغص تناك اهنأ ىلع ليلد ؛ةيراج انأو :ةدايزلا هذه يف هلوق يمن :يتهيبلا لاق @

 علت |
 احرف مهبارجب ةَشْبَحْلا تبل ةَْيِدَمْلا ل وللا لور َمدَق امل ] :لاق هيض سنأ نع @

 تناك ناف :لاقو )۱۳۸١١(« ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .[ ِهِمَدْقَمب
 يب غلاب َرْيَغ اتناك اهنآ أ ىلع لَ ام اهيفف ؛ًةدحاو شاع رر امو ٌةّصقلا هله

 ٌلمدجيو «َنييِس ع ةي | يهو ةنيدملا مق نيح اهب ىب هللا لوسرف .تقولا كلذ
 .باَجحلا َّنِهْيَلَع برضُي نأ لبق ناك كلذ ذأ



 11۷4 حاكتلا باك

 الإ مرحي الف ٍمَرْحَمْلا ةأرما ىلإ لُخّرلا رظنك يأ ؛ أ سكك اَهِبَرْحَم ىلإ اَهرَظَنو

 ؛ظلغأو دا يف علبأ هال نَا مرح وَلا مرح ىَنَعَو لَ ةَرسلا نيب ام

 ٍلُحّرلا ىلع مرحيف طيب ل لزنأف ظن ولو «ةموص لعب لزنأف سم ول هنأ :ليلدب
 ةرابعو ٌةنتف فخي مل نإ راج ر ٍراَذإ قرف ناك نإو ءلئاح الب ِلُحَّرلا ٍذيخف كلَ

 ؛هيواتف يف لافقلا ٌةرابعو «ورازإ تحت هدي لحد نأ كآلّدلل روج ال : :نيسُح يضاقلا

 الو ٌةذحف زمغيل هرازإ تحت هدي لحد نأ ٍماَّمَحْلا يف كألّدلل روج ال :تلقن اهنمو

 امم اهوحنو ةكرفِم دلا يف ناك نإو ميرا ت ةرابعلا هذه ىضتقمو ءُلُحَّرلا ةنكمي

 .ةرشبلا سم نيبو اهنيب لوحي

 «سَملا مرح ظنا مرح ثيحو : :يه ةضورلاو رّرَحُمْلا ةرابع :لوألا :ناَهِينت

 نأ وصقملا وها اذهو ناكم مسا ثْيَح ّنأل ءانه فئصملا ةرابع نم ٌنسحأ يهو

 :يناشلا ثاكملا اهنم مرلي الو نامز مسا ىتَمَو سم مرح ٌةرظن مرحي يذلا ناكملا

 ِهِيَحْوَرَو هَقْمَأ جرف ىلإ ٍلْحّرلا ٌرظن وهو اعطق ُّسَمْلا ٌروَجيو وجو ىلع رظنلا مرحي دق

 .تايبتجألا ىلع فنصملا مالك لمحي وأ ؛ةملعتس امك

 راج نإو ٍةّيدحألا وجو سم لُجرلل زوجي الف رظنلا نود لَم مرحي دق :ٌعْرَف

 سم لجرلل ُروجيال لك لاو عراك نم هل رظنلا زو ام لك نست الو رطل

 هاکح ءاههجو لبق ن أ الو اهلْجر الو اهقاّس زمغي نأ الو اهرهظ الو هم هما نطب

 ةمعأ الو ةَ َرْمأي نأ لجرلل روج ال اذكو :لاق «لافقلا نع يدابعلا نع ٌيعفارلا

 بلطلا يف ةاكح ةرهش نكت مل اذإ مهضعب هزاجأو لئاح ريغ نم يأ ِهِلْجَر زمغب

 :ءاروشاع موي لاجرلا ّنلحكي ؛ يتاللا زئاجعلل لوفي ناك هنأ :نيسح نيسح يضاقلا نعو

 ٌعامجأ :رحبلا يف وزغلا لضف باب يف : :فّتصملل ملسم حرش ينو ؛مارحلل تابكترم

 امل ةفلاخم هيفو ,©"* ةروعب سيل ام هريغو سأرلا يف ِمّرْحَمْلا سَم زارج ىلع ءاملعلا

 همر م م ۹ مساع و 2 0 0 غطا مم م 0

 ناَحلم تنب مارح مآ ىلع لحدُي ناك و هللا َلْوْسَو َّنأ ؛كلام نب سنا نع © ماهو

حد «تماصلا | نْب َةداَبْع تحت مارح ما تناكو ُهُمِعْطَت
 لو هللا لور الع ل

<< 



 حاكتلا بانك 114.

 َنطب ٍلُحَّرلا سمو او يترا ادت ةضورل | يف هنع هلقن هنإف لافقلا نع ٌةانفلسأ

 .ليبقتلاَو لْحرلاَو قاّسل رع اذكو ونحو ةقفشل ناكاذإ ُةُراوج يغبني اهّرْهَظو هم هم

 ىلإ ةئحلملا ةحاحلل جالو ٍةَماَجِحَو ٍدّصفل سلاو ُرظنلا يعي ءناَحاَنُيو

 ىرحأ ٍةَأرما روضحب ٌءافتكالا يغبنيو تلف عجوز وأ ٍمْرْخَم روضحب ْنُكيلو كلذ

 مدع اضيأ طرتشيو «نيتأر ماب لحر ةولحخ زا زاوج باحصألا نع ةياكحلا نأل ءاهعم

 لاق ءهيواتف يف لافقلا هلاق اک ةجاحلا ٌَردق الإ فشكي الو «يفنص اک نم جلاعملا

 ا لش درج عم ا نوكي د الو :يلوتملاو نيسح يضاقلا

 جرف ىلإ *ةلباقلا رظنو تحي يذلا يبملا جرف ىلإ نتاخلا ٌرظن ةماجحلاو

 ماحب هنأل ءاهوحنو ٍةراجإو ءارشو عيبك يأ قلاع رظنلا او تلق ءاهدلوت
 ءءادألا دنع اذكو ةحاحلا دنع اهفرغعيل ِةَداَهَسَو ءطقف هحرلا ىلع ٌرصتَقيِف اهتفرعم ىلإ

 ةفورعم نوكت نأ َدْبأل اهيلع ٍدقعلا دنع اذكو ءاههجو فشكب ةأرما َرَمُأ تعنتما نإف

 ةلزنم لزنم حاكنلا دنع لمجتلا نأل ءاههجو نع فشكيوأ بسناب نيدهاشلا دنع

 يبأ خيشلا قيلعت ىلعو لب ةضورلا ىلع هتادايز نم ةلأسملا هذه ,مِيِلْعَتَو ىادألا

 لماشل او ةياهنلاو نايبلاو ياحلو بذهللاو ةنابإلاو ة ةمتتلاو نيسح يضاقلاو دماح

 نم هملعب ُنِّيعتي امو ؛ةحتافلا ةءارقك هملعتو ةميلعت بحي اميف ٌهاظ وهو «بلطملاو

 كلذ ريغ امأ يباجح ءارو نم ميلعتلا نكمي ال نأ طرشب اهيلإ جاتحما عئانصلا

 َرُهَو طقسا من ك هللا ُلْوْسَر ما هس يلقن تسل مث عطف امو
 يلع او ضرع يم نم سان ] :َلاَق ؟ هللا َلْوْسَر ای كك ام :تلاق .ُكلَحْضَي

 كرما لم وأ - سلا ىلع كوش رخل اذه جن نبكي ا ليس يف رع
 ملسم ةاور . .اًعَدف ْمِهْيف ييي نأ هلل | عدا هللا َلُوُسَر اَي :ُتْلَقَف [ - ةريسَألا ىلع

 )١917/170(. ثيدحلا :رحبلا يف وزغلا لضف باب :ةراهإلا باتك :حيحصلا يف

 ةروعب سيل ام هريغو سأرلا يف ٍمَرْحَمْلا ةّسمالم ٌزاوج هيفو :هللا همحر يوونلا لاق @
 .هيلع مسج هلك اذهو اهدنع مرعلاو ٍمَرْخَمْلاِب ٍةولخلا ٌراوجو

 .هانتبثأف ,ةلباقلا :ىرحأ ةخسن يف هنأ راشأو .ةيادلا :(۲) ةحسنلا لق (#)



 1A1 حاكتلا باک

 ميلعت قدصأ لَو :قادصلا يف لاق ثيح ُفنصملا مهنمو «عنملا يضتقي قی مهمالكف

 هيلع ةر تراص اهنأب :يعفارلا ُةللعو ويلعن دعت حصألاق هَل َقلَطَو نآرق

 ناقفتم ناهحولاف ميلعتلا انرّرَجب ول َةَمَرَحُمْلا ةولخلاو .ةَمْهتلا يف ٌعوقولا ُنَموي الو
 ىلإو اَنّرلا ىلع ةداهشلل نيرا جرف ىلإ رظنلاك يأ اَهوختو «ةرظنلا ميرحت ىلع

 «ةحاحلا روهظل عاضرلا ىلع ةداهشلل اهيدت ىلإو دالوألا ىلع ةداهشلل ٍةأرملا جرف

 اکو ةر لاو ةّرسلا نيب ام ادع ام ٌرظنيف اًمُهَءارش ديري ٍدبع وأ ةيراجل ٌرظنلا اذك

 قمع اذإ ًاضيأ هنم امل روج ةحاحلل ةأرملا نم ر ل نر

 ىلإ جاتحت اهنأل ةترجأ وأ نم اسرحأتسا وأ هنم ترشا وأ تعاب اذإ امك ءاهتحاح

 ٌءادأ ةداهشلا دنع ٌرظنيف يأ ملغ هللاَو َقَجاَحْلا رذقب «كلذ ريغو هتبلاطمل هتفرعم

 هيلإ بهذ يذلاو :رحبلا يف لاق ءطقف هنجولا ىلإ ِةَمياَبِمْلا دنع اذكو ءلمحتو

 ٌميحصلا :يدرواملا لاقو ءةروعب سيل ُهَعيمح نأل ءهجولا ةلمج بعوتسي هنأ روهمجلا

 هَل راح اههجو عيمج ىلإ رظنلاب الإ اهفرعي ال ناك نإف «هب اهفرعي ام ىلإ ٌرظني هنأ
 ريغ ىلإ زواجتي نأ هل نكي مل هضعب ىلإ رظنلاب اهفرعي ناك نإو «هعيمج ىلإ رنا
 لاقو زوجيف قّمحتلل ٍةيناث ىلإ جاتي نأ الإ ةدحاولا ةرظنلا ىلع ديزي الو :لاق

 مث حرحلا ىلع بوشلا قرت :هوحنو حرجا اهب ٍةأرملا يف ّيعشلاو يرصبلا نسخ ا
 .هيلإ بيبطلا ٌرظني

 هب عتمتسي اميف ٌرظنلاو هِعاتميسا لوم هنأل اهندب لك ىلإ رظنلا جوزللو 0 . ١ 207 ما ا ا هع وم

 تلاق ةهارك دشأ جرفلا نطابو هرکی نکا حمألا ىلع ًانطابو ارهاظ ّجّرفْلا ىتح

 هيفاش يف ُيِناَحْرْجْلا ُهَحّحصو مري :ليقو "' ينم هآ آر الر ُهنِم هير ام ]:ةشئاع

 ام أ تار امر :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ةشئاعل ةالوم وأ ىلوم نع )۳۷١(

 باب :ةراهطلا باك :نئسلا يف هجام نسبا هاور .(طق هي هللا لْوُسَر جرف تظن

 .(۱۹۲۲) ثيدحلا اکل باتك فو .(577) ثيدحلا :هيحأ ةروع ىري نأ يهنلا

 :حاكنلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو . "ص ١ ج :دنسلا ي دمحأ مامإلاو

 ,فيعض هدانسإو (۱۳۸۳۰) ثيدحلاا :اهتنيز نم ةارملا يدبت ام باب



 حالا بانك

 تحوز | ْكْدَحَأ أ َعَماَج اذ ] هريغو يقهيبلا هجرخأ حالّصلا نبا لاق امك ٍدِّيج ثيدحلا

 اع دع نر کار ینا ترو كا اها ىلا رک ال
 :ليقو لولا يف :ليقو ِرِظاَنلا يف :ليقف [ ىَمَمْلا تِرْوُي ] هلوق يف اوفلتخاو عامجلا
 ضعبل نعمل | يف تيأرو هيف صيصختلاب لاقي دق هلو الو ءطو ال ثيحف بلا ي

 زوجيف هيف امأو عاتمتسالا ةلاح ريغ يف فالحل ليم نأ ينابيشلا نع نميلا ءاهقف

 ثيدحلل ٌمياصم وهو ّصنلا نع ًهاكح مهضعب د | يلوا مالك يف تیارو ءعطق
 اتمعسا لَم تسيل اهنأل ءاعطق اهيلإ ٌرظنلا وجي الف رْبُدلا ةقلح امأو ءروكذملا

 يف ةياهنلا يف نكل هيف كلذ دعب ُهنم ُهتيأر مث ؛هراكذتسا يف يمرادلا نع لقن امك

 ةلمج إف رفا جاليإ ريغ نم يلا ٌدّدلتلاو :ُهصن ام نهرايدأ يف ءاسنلا نايتإ باب
 ءاج ام ءانثأ يف لاقو «جاليإلا نم هللا مرح ام الإ لجرلا عاتمتسا ليع و ةأرملا ءا

 اهدرحتم عيمج ىلإ رظنلا ةلف هل ةحابتسم ةأرلا لا

 ىلإ رع جلو فنصلا لوقو .جرفلا يف فالخلا ىكح مث «رازإلا ءارو ام ىلإو
 ؛ةهبشب ينج أ ءطو نسع ٌةدتعم تناك نأب غنام اهب ناک اذإ ام ىتتسُي ات لک

 امك حيحصلا ىلع ىلع داز ام مرحي الو ٍةَبكّولاو ٍةرملا نيب ام ىلإ ٌرظني نأ هيلع مرح هنإف
 يعفارلل اعبت ةضورلا يف ةركذ

 نإف ؛هيَحوز ىلإ ٍجوّرلا رظنك اهب ةعاتمتسا زوجي يلا هيم هما ىلإ ٍدّنيسلا ٌرظن :ٌعْرف

 ؛ريغلا نيبو هنيب ةكوشم وأ ٌَباكم وأ هزم وأ ةينثو وأ ةّيسرحب وأ ةدترم تناك
 .ةهبشب يبحأ ءطو نع ةدتعملا ف هانفلسأ امكف

 طق هحرف ىلإ اهرظن روج :ليقو ءاهيلإ هرظنك اهجوز ىلإ ةجوزلا ُرظن :ٌحْرُ
 ؛هيفاش ف يناجرجلا اهيف فالخلاب حرص نمو «قشلا رهو جرفلا يف درو ربخلا نال

 صيخلت يف رجح نبا لاق )۱۳۸۳١(. ثيدحلا :ىريكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (۴۷۷)

 :للعلا يف متاح وبأ لاق) :هنم )١7( ثيدحلا :حاكنلا بابحفسا يف ءاح ام باب :ريبحلا

 حالصلا نبا فلاخو .تاعوضوملا يل يزوجلا نبا هركذو .سلدم يو ؛عوضوم
 .ىهتنإ (رظن هيفو لاق اذك .دانسإلا ديح هنإ :لاقف



 IAF حاكنلا باتك

 .اهيلإ ورظنك اهدّيس ىلإ اهرظنو
 وه اذه ؛ةّلعلا ءافتنال هم يف يرجي ال جرفلا ىلإ رظنلا يف يذلا فالخلا :ٌعْرَف

f. ° f ۰ر ا  

 .اًمُهَرْجَأ هللا َمظَعَي نأ وجرَأو هب ساپ ال :لاقف ؛ديسكعو هتأرما قو ٤ ا f 00 Mak, f ا 2

 رعشو ؛اهسأر رعشو ِ؛ِةَرحلا دعاسو ؛ركذلاكالصتم هيلإ رظنلا زوجي ال ام :ٌعْرَف
 وبأ باحأ هبو ٌّمصألا ىلع لاصفنالا دعب هيلإ رظنلا مرحي ءاههبشأ امو ؛لُخّرلا ةناع

 ال :ليقو «ةّماجحلاو ٍدْصَقلا مد كلذكو :لاقف دازو نيسُح يضاقلاو ّيوُبْسلا يلع

 نإ هسفنل ًالامتحا :ٌمامإلا لاقو «يوق وهو ةنتف اهيلإ رظنلا نم ُفاخي ال هنأل :مرخي

 م دلجلاو رعّشلاو ٍةَمالَقلاك لحرلل اًمع هلكشو هتروصب ةأرملا نم َناَبُمْلا نأ رّيمتي م

 نمم ٌءزج هنأب ملعلا عم زييمتلل رن ال ذإ ةضورلا يف ُةفعضو «مْرَح ريت نإو مرحي

 ديو ءاهيي ِةَمالُق نود الحر ِةَمَالُف ىلإ ٌرظنلا مرج حصألا ىلعو :لاق «هرظن مرحي
 اميف حص دق وهو ةروعب تسيل اَهَدَي نأ ىلع ببم ليصفتلا اذه تلق هِهِلْجَرَو

 اهدلاو نع ّيوُبَشلا ىلع يبأ تسب ُهْنلََت ليصفتلا اذهو ؛فلاخي اذهف ٌةروع هنأ ىضم

 الإ ملعلا لهأب يلاصتا نم دفتسأ مل ول :لاقو ؛هب حرفف كلذ نع لمس امل يرضحلل

 يفو ءانباحصأ نع ليصفتلا اذه هيواتف يف يوغبلا ٌلقنو .ةيفاك تناك ةلأسملا هذه
 تاقبط يفو ءاهرفظو ةأرملا رعش نفد بحي هنأ :ةالّصلا باتك يف هاكح ٌةحو رحبلا
 بحي رح رعشب اهرعش ْتَلَصَو اذإ هَل َّنأ ؛انباحصأ ءامدق نم نادبع نع يدابعلا

 رعش ىلإ رظنلا ٌميرحت هللا ُهَمِحَر يعفاشلا صن نع ٌمامإلا َلقنو الف ٍةَمَأ وأ هس
 ِنْفَدلا بوجو لحأل نوكي نأ ٌلمتحيف ءاهسفن رعشب ةّبوزلا ُهَتَلَصَر اذإ ةّيبنحألا

 نأ ُةَنناع َقَلَح نمل يغبنيو مارح هنإف لضولا لحأل نوكي نأ لمتحيو ؛فلس امك

 اهرفظو ةمألا ٌرعش َنْيبَأ ول هنأ :يوغبلا يواتف يلو «دحأ هيلإ رظني العل ٌرْكّشلا يِراَوَي
 ٌلصفنا نيح هنأل لصتملاك نابم ّنإ :انلق نإو هيلإ ٌرظنلا روحي نأ يغبني تقتَع مث

 .لصفنملا ىلإ ىدعتي ال قتعلاو ؛ٌةروع نكي م
 :رظنلا يف مالكلا اًمهب مّيخن ناَعْرف



AEحاكتلا باك  

 الو َلُحَّرلا ُلُحَّزلا َمِجاَضُي نأ وجي ال :يعفارلل اعبت ةضورلا يف لاق :ُلّرَأل
 هلوقب يعفارلا هل لدتساو ءشاّرِفلا نم بناح يف ٍدحاو لك ناك نإو َةرَمْلا هامل

 يِضفُ الو ِدِحاَوْلا بوغا يِف ِلُحّرلا ىلإ لْجَرلا يضفي ال 1 مسلو ةالّصلا هلع

 نم ماسم ةجرخأ ٌميحص ثيدح وهو «[ ٍدِحاَوْلا برشا يف ٍةأرَمْلا ىلإ ةأرَملا
 ءاضفإلا ظفلو (نييدرحج اناك اذِإ ام امهذارمو "7 هي يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 ىلع حيحص :لاقو رباح ثيدح نم مكاحلاو دمحأ هاورو لئاح ريغب هنإف هيضتقي

 هيضتقي دحاولا بوشلا يف هلوقو .هلثم وهو ۳ راب أل ] ظفلب ملسم طرش

 يف اًدّرجتي نأ نيلحرلل زوجي ال :لاق ثيح نيسح يضاقلا كلذب حرص دقو ضي

 نرالا نْيلْجَرلا ةَعجاَضُم زوجي ال :لاق ثيح هّيِفاك يف یمزراوخلاو بحاو وسو

 ناک نإو نْيتأرملا ىح يف اذكو بناح نم رخآلاو بناح نم امهدحأ ناك نإو

 ميرحتلا نم ىنئتسي نأ يغبتيو ٌرظن ةريحألا هذه قو «سأب الف امهادحإ وأ نيتسبال

 ثيدح نم كلذ حص دقو روذحما ءافتنإل اًهدلوو ٍةدلاوو هدلوو ٍدلاولا نيب ءاضفإلا

 شابت آل ]:امهظفلو يراخبل یک :لاقو مكاحلاو نابح نبا هجرخأ ةريره يبأ

 الإ ] ظفلب دواد وبأ هحرخاو "27 "يدلل ُدِلَوْلا الإ َلُحَّرلا لحل الو ةأرَملا ةأرَملا

 ثيدحلا :تاروعلا ىلإ رظنلا ميرحت باب :ضيحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (۳۷۸)

 TAY ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )۳۳۸/۷٤(.

 يف َّلْحَّرلا لْحَّرلا رشا نأ ىهي ك هللا َلْوُسَر تْعِبَس) :لاق ؛ظ رباج نع @(۳۷۹)

 باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .(اجاو بو يف ةأرملا ةَرَملاَو جاو بو
 ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )4۸/۷۷۷١(« ثيدحلا :بدألا

 .داتسإلا ركذو ی وهذلا هقف هقفاوو .هاح رخ

 لولا رسا ال ] : هللا ُلْوُسَر لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @
 ع8 9/ا/ا/الا/) ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ ار ةأرَملا الو للا

 ١ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .يبهذلا هقفاوو .يراخبلا طرش ىلع :لاقو

 ه.السرم ۳۱ ؛صو 7١ 4ص

 :حيحصلا بيترتب ناسحإلا يف نابح نباو .5 7ص ۲ ج :دنسملا ف دمحأ مامإلا هاور (380)

<< 



 مه حاكتلا بات

 اضيأ 0 يل .فلاسلا ديعس ا ثيدحل طح ةدايز ایف ̂ ادلاوَر ادر

 اا ورم و ر سرا ا و م أو یاو نار
 و و وق لوقو أَو ةالّصلاب

 [عحاَتضَمْلا يف مهني اوقرفو رش ءانبأ ْمُهَو اهِيلَع مهوب رضاو يبس ءان

 ءاضتقم نأل ءةلالدلل ًاقباطم سيل هنكلو “"دواد وبأ هاور ٌرسَح ثيدح وهو

 ؛سايقلا نم كلذ ذحأ نإف ؛مهتاهمأو مهئابآ نيبو مهنيب ال نايبصلا نيب ٌقيرفتلا

 ًادعاصف نينثا نوكيو شارف يف مهنم ٍداحاو لك نوکب ةقرفتلا لصحتو .ٌرهاظ فرفلاف

 .هلبق عرفلا يف فلس ام دّرجتلا يف امهمكحو ٍنْبقصَالَم ريغ نيقرفتم شارف ف

 احيرصتو ًاضيرعت حاكنلا عناومو يأ و .ةدِعَو جاكي نع يَ ةَبطخ لح لصف

 .ءاخلا رسكب ةبطنخلاو «عابتإلاب هل جتحجيو ةّحتسم اهنإ :يلازغلا لاقو عامجإ وهو

 وأ ةّيعجر تناك ٌءاوس يأ ةَدَحْعُمِل حيرت ال ءًاقلطُم اهتبطخخ مرحيف ٌةَحوكنملا امأ

 ًاءاَسنلا بط ْنِم هب ْمَضَرَع امف ْمُكْيَلَع حان الو :ىلاعت هلوق موهفمل ًانئاب

 دعاوملاو ؛كلذ ىلع عامجإلا ةيطع نبا ىكحو «*ةيآلا ...ْمُكَيسْفنَأ يف مكا

 اًمنإو ٍرْهَجْلا ٌديض ٌرّسملاب ذرب لو :يعفاشلا لاق ؛حيحصلا ىلع ةبطخلا ةيآلا يف ريم

 ّدحلا رواج دقف ارس ال ةّينالع ةبطخلا روحت هنأ ةيرهاظلا نم لاق نمو ؛َعاّمجْلا دارا

 .ةَحْوَرلا ىنعم يف وأ ةجوز اهنأل ّيِعْجَرِل ضيعت الر

 ا *

GE ع 

 ثيدحلا :مومعلا كلذ نم اونثتسا نيذلا لاح رلا ضعب ركذ باب :ةحابالاو رظحلا باتك

 ,.(هةد هكر

 .(5019) ثيدحلا :يرعتلا يف ءاج ام باب :ماّمحلا باتك :ننسلا ف دواد وبأ هاور (۳۸۱)

 ثيدحلا :ةالصلاب مالغلا رمؤي ىتم باب :ةالصلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (۳۸۲)

(555). 

 اولوقت نأ الإ اريم نودع ال نکو ٌنُهَنوُرُكَذَتس رکا ذا می ممم / ةرقبلا مم
 معي هللا أ اوُمَلْعاَو هلأ بالا | علي یخ حكت ٌةَدَقُع اوت الو ءافوُرعم الرق

 .4مِيِلَح ٌروُفَغ هللا ذأ أوُمَلطاَو ُهوُرَدْحاَف د ْمكَيسفنَأ يف ام



 حاكتلا بانك 1۸3

 هنيب قرفلاو ةفلاّسلا ةيآلل لمحلاب تناك ول يأ قاَقَو ٍةَدِع يف ٌضْيرعت ُلِحَيَو
 هب عطقي ام حيرصتلا طباضو «هفالخب ةبغرلا هب ققحتت حيرصتلا نأ حيرصتلا نيبو

 ام ضيرعتلاو ؛كيكن كتدع تضقتا اذإ ٍكَحاَكِي ديرأ هلوقك حاّكنلا يف ةّبغّرلا

 ىنعملا ٌماهبإ وه :هريسفت يف يِرْيْشَقْلا نبا لاقو «يعفارلا ُهلاق اهّمدعو ةّبغرلا لمتحا

 اذكو ءامهوحنو نيِنْذآف تلح اذإ كيف بغار بر :هلوقل هريغلو هَل لّمّتْما ءيشلاب

 ةدعلا بحاصل نأل عنا : يناثلاو .اهنع جوزلا ةنطلس عاطقنال ,ِرَهْظألا يف نئابل

 ءارسو «خسفلا وأ قالطلاب ةنونيبلا تلصح ءاوسو «ةيعجرلا تهبشأف اهحكني نأ

 ؛ًاعطق مرح ءارقألاب ناك نإ :ليقو .ّحصألا ىلع رهشألاب وأ ءارقألاب ةدعلا تناك

 .بطاخلا يف اهتبغرل ٌةّذعلا ءاضقنا يف بذكت دق اهنإل

 نع ٍةدتعملاك ثالثلا قالط وأ عاضر وأ ناعلب ةَدِعلا ُهنم نمل ٌلحت ال يلا :ٌعْرف

 .خسفلاك :ليقو «ةافولا

 ُهنم ْنَم َّنأل زاوجلاب ٌمطقلا :امهحصأ ؛ناقيرط ِةَهْبْش ءطو نع ةّدتعملا يف :ّعْرَف

 .فالخلا درط :يناثلا ؛حاكن نح اهيلع هل سيل ةّدِعلا

 سرا ف

 ىلع :يعفارلا لاق امك ًافاليخو اقان ةروصلا هذه يف فالح ا ينب امّ : ةيبنت

 بذكت دقف َعَحارت نأ ٍدَدّصِب اهنإ ةفئاط تلاق اذإ ام ِةّييجرلا يف ميرحتلل ىضتقملا نأ

 ءاماقتلا بذكت دقف قالطلاب ةوفحب اهنإ :نورحآ لاقو ءاه ًاعفد ِةَّدِعلا ءاضقنا يف

 لوألا نود ينانلا كجو نئابلا فو .زاجف اهجوز اهنع ىفوتملا يف نادوقفم ناّيتعملاو
 .فالخلا ىلع َناكف

 اهّبحاص امأف ٍةّدعلا بحاص ريغ اهبطح اذإ اميف ْفنصملا هركذ ام ٌعْيِمَج :ةدئاف

 ةروصلا يف ةأرملا باوج مكحو ءاهتبطخب ٌميرصتلا هلف ءاهحاكن هل لِي يذلا

 .مدقت اميف ةبطخلا مكح ًاضيرعتو ًاحيرصت ةروكذلا

 ص دقعلا عقوأ مث هل حي ل ثيح َضّرعوأ حرف «بطاخلا فلاح ولا:

 .هيلع صن



 11۸۷ جاكنلا بانك

 هب حيرصتلا الو ضيرعتلا هركي الو ةّبوطخملل عاّمجلاب ضيرعتلا هركي :ٌعْرَف

 .باحصألا نع هدئاوز نم ةضورلا يف ُهلقن هيمو هيجوزل
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 (رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم [ هِنذإب لإ هيأ طيح ىَلَع ُلْجّرلا ٍبِطْحَي

 هلق هنع يهنلاب املاع نوكي نأ طرتشيو .يراحبلا ةياور يف ءاج امك نذإلاك ُكرتلاو

 .هقيلعت يف نيسح يضاقلا

 ال ) :¥4 هلرقل .هنذاي الإ ِهباَجاي ّحّرُص ْنَم ٍةَبطَخ ىَلَع ٌةَبطِخ ٌمُرْحَتَو :ّلدعَ

 .دقعلا ال ةّيطيخلا ْمَدَحْمْلا نأ دقعلا حص اًهَجّوَرَتو فلاح ول :ٌعْرَف

 رفت ءيش ُلاطبإ هيف سيل هنأل ِرَهظأْلا يف مرح مَ دري مل ْبَجُي مل نإ
 َماقأو :يعفارلا لاق ؛ثيدحلا قالطإل مرحي :يناثلاو وب ّمطق نم ٌمِهنمو ءامهنيب

 نأ نكميو :لاق ؛نيقيرط نيلوق ؛تبثأ نمو «عطق نم يعي ؛نيقيرفلا مالك ٌنوميقم

 هب راقي مل توكس ىلع زاوجلاب ٌمطقلا نعي ؛لوألا ٌلمحيو ءاقّقحم ًافالخ لعجُي ال

 لاقو «ىّضّرلاب ٌرِعَشُي ام هب نرقا توكس ىلع هفالخلا ٌءارجإو ءىّضٌرلاب ٌرِهْشُي ام

 هب رعشي ام هب نرتقي مل اذإ اًضّرلا ةلدأ نم توكسلا له :عيبلا باتك يف يعفارلا

 حيرصتلاك وه لب ءال :نورثكألا لاقف ٍمْوّنسلا يف امأو مَع ةبطخلا يف امأ .راكنإلاب

 ْمل) فنصملا لوقو فالخلا ىلع جرخي ىتح ةبطخلا يف امك هنأ مهضعب نعو ديلا

 لب اضيرعت الو احيرصت ْبَجُي مل يأ ءوِقالطإ ىلع لعجت نأ كل ر ْمَلَو ْبَجُي
 يلرلا توكس نأ نيرثكألا قالطإ نم مّهفلا ىلإ قباًسلاو :يعفارلا لاق «ةتع تكس

 لولا توكس :لاقو ءاهّتوكسب فالخلا مهّضعب صّصخو «فالخلا ىلع باوحلا نع

 عني ىلع مكضغب عي نأ و بلا یھت ] :ُلَْفَي ناک ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (84)
 هَل َنْذْأَي وأ ُهَلْبَق بِطاَحْلا كرب ىنح هيأة ىلع لحل بطي الو ضع
 ةبطخ ىلع بطخي ال باب :حاكتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ بطاح

 ىلع ةبطخلا ميرحت باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )5١47(. ثيدحلا :هيحأ

 )١517/59(. ثيدحلا :ةبطخ



 ١186 جاکنلا بانک

 3َّّرلا ىل 1 اا وع ا ع لع عا

 كلو لاحب ؛ببثلا توكس عنمي الو ءركبلا توكس يف فالخلا نأ :يك راَدلا

 ةبغر الك هب رعشأ ام دجو نکل ءاحيرص بحت مل نإ ي يرسل اش ال

 هب جري ذر ْمَلَو) هلوقو ميرحتلا ميدقلاو «ميرحتلا ُمدع ًاضيأ هيف ديدحلاو «كنع

 .ًاعطق مرح ال هنإف َّدُر اذإ ام

 اهجوزُي نأ يف اًهّيلول نذأت وأ كلذ ىلإ َكدْبَحَأ لوقت نأ ةباحإلا م حيرص عرف

 .نذإلا ةربتعم يهو ايإ

 ا اهتباحإو اهدرف الإو هرم تناك نإ ةتباحإو لولا در ٌربتعملا :ٌعْرَ

 ةّيتاكملاو :ةعفرلا نب | لاقو «ٌتباجإو ناطلسلا دَر ةنونحلا فو ةتباحإو ِدّيَسلا دَر

 .اهعم ِدّنيّسلا ُنذإو اهنذإ ربتعي نأ يغبني اهّيورت انزّوج

 ّبْبحأ ردي م نو ؟ آل منع تبطح تيطخأ ذب مل نل ةطخلا ىلع ٌموحفل زوحي عرف

 .ٌةحابإلا لصألا أل ؟ ةر أ اهطا

 ل عرف

 يملا ةهارك ىلع عامجإلا ربا دبع نبا لقنو سلا ةبطخ ىلع ةبطيملاب غم

 لز لی ٌنوكت نأ ةسايقو ءانيلإ اوعفارت اذإ يذلا موسىلعو ملسلا موس ىلع

 نودب ْعِفَدْنَي مل اذإ يأ قصب َُيواَسَم َرْكَذ بطاخ يف َرْييثتسا نمو :ٌلْصف

 ل أو هوغو و ال ارتك اه نود ان ف تحصل اب كل

 ةتسل ٌمابت يه و َةَمَيَحُمْلا ةَبْيغْلا نم اذه سيلو .راكذألا يف هلاق .اهنييعت لحي

 :تيبلا اذه يف ةّبَلطلا ٌضعب اهعمج بابسأ
 ا

 و ر ي
 رکنملا لزم ریخت ملل ٌرِهاظ سف تفتر بقل

 ةنإف لوألا ِرَّرَحُمْلا داريإ رهاظو ؛باجيإلاو زاوجلل لمح (ُهَيِراَسَم رکذ) هلوقو
 لَم اذكو .الاق َرْذَْحَيِل كلذ وحن حرشلل اعبت هضورلا يف ةترابعو «كلذ ُهَلف :لاق

 نأ هيلع :هيواتف ف لافقلا لاقو ءاهوحنو هتكراشم نع ٌرررحيل هريغ ةحيصن ٌدارأ



 11۸۹ حاكنلا بانک

 ّبحجوأو رال ىلع علمنا بوجوب :هيطايرو وراكذأ يف ُفنصملا ّحرصو هني 02

 هل ضرعتي ملو «يرتشملا هب ربخُي نأو ابيع عيبملاب ٌملع نإ ينحألا ىلع ميلا ي 5

 نيملسملا ةّمئأل بحاولا حطصنلا نم ةئايبو شغ ةنامتك نال لغم هنأ ٌرهاظلاو

 لاوحألا ضعب ب يف كرتلا يف هل صحرت دقف «ديفي ال كلذ نأ َمِلَع اذإ | الإ ؛مِهَيماَعَو

 .اهيلع بوي امو ٍةَدسفملا ردق بسحب

 نبا ثيدحل اهرسكب يأ ِةبْطِخْلا لبق ءاخلا مضب يأ بط ُمِيَِقَت ُبَحَتْسُيَ
 ةفحارف ٍةَمْحَنلا يف هلوطب ةلركذ دقو يذمزلا هح كلذ يف ريهشلا هوعسم

 ايار ْمكسح :لوقي مث ىلاعت هللا ىوقتي يصوُيو كي يبلا ىلع يَلصيو "اهتم
 كلذ وحن وأ كنَع وبوُغْرمِب تسل :لوقي مث كلذك لولا بطي ْمُكِتمْيِرَك يف

 مرسم نبا يدش شل لق تاق عاقل نم وأ ل نب نوكت نإ هذهر

 يبحألا وأ ٌجْوّرلا وأ لولا بح ماوس ُبابحتسالا لصحيو «فلاسلا

 يل للا لوُسَو ىلع اعلاف ُدْمَحْلا :ٌجْوّرلا َلاَقَف يللا بط ْرَلَو

 معلا اصم نم للختلا نأل ؛ حْيِحّملا ىَلَع حاكنلا حص تلق َمْلَسَو هلع هلا

 حصي ال :يناثلاو نجلا ينالّص َ نيب ٍةَماَقإلاك ةالاوملا عطقي الف ةغّيصلا تامدقمو

 نم ٌرهاظلا نإ :لاقو يدرواملا ُةَحَحص ام اذهو ؛ٍدقعلا نم سيل ام امهنيب لت هنأل

 هشم ةالّصلا يف هع 4 هللا ُلْوْسَراَْلَع :لاق ؟هف دوعسم نب هلل ادبع نع (۳۸۰)

 هل اب وشتر .ةُرْفْغَتسَنَو هنيعتسل هلل َدْمَحْلا نإ :ةَحاَحْلا يف ُدّهَشَنلا ] :َلاَق .ٍةَحاَحْلا يف

 الف هللا للطب نمر لطم ال هللا وده ن انلاَمْعَأ تاسو انيسفنا روش ْنِم

 رسما نيل اها :تايآ تال أ ارقبو [ ُهلوُسَوو هدبع دمحم نأ دهس .ُهَل ّيِداَه

 للا اونا [ ٠ ۲ / نارمع لآ ] تریش مسار ١ الإ توت لَو هتاقت ىح هللا ًاوُقا
 َنِيِْلا ییا عو ءار اقر مكي ع ناك هللا دب َماَحْرألاَو هب نواس يذلا

 عطب ْنْمَر مكب وند ْمُكَل رفعي كتا ك خلط دید اوف ولوو هللا وقنا اوثمآ
 :مماجلا يف يذمرلا هاور .[ ۷١-۷١ / بارحألا ] امي ًاررف راف ذقف ُهَلوُسْرَو هللا

 جاتحلا ةفحت :رظنيو )١١١١(. ثيدحلا :حاكنلا ةبطحن يف ءاج ام باب :حاكنلا باتك

 )١٤١١(. ثيدحلا :نقلملا نبال جاهنملا ةلدأ ىلإ



 جاکنلا بات .114

 امأو «هيف ُهَأَطحو ءطقق دماح يبأ خيشلا ىلإ لوألا بيسو ؛مهلك انباحصأ لوق

 لب معا هلل او ؛مهريغو نييقارعلا نم بباحصألا مفعم نع لوألا لقتف يعفارلا
 ناتيطح : اكل :اولاقو «مهنع يعفارلا ُهَلقن امك َنويقارعلا هلق «كلذ بَحَتْسُي

 .ةللختت ىرحألاو ةقعلا مق اادحأ نار

 4 kS ما 12 5
 ةضورلا يف قفاوو ءان ُهَحَحص اذك ءمَلغأ هن او بَحَسيَأل حی ١ :تلق

 0 TAT} 8 م م د

 نبا لاق .' '[ ًاعيِمَح المح و يلعب َةَمِطاَف وَر يي دن أ ] يدرواملا ركذو يعفارلا
 نم وكت امنإ اهنأل «بابحتسالا ىلع ةرهاظ هيف ةّجحلاف ؛كلذل ناك اذإو :ةعفرلا

 5 مسه f تو م سنا سل هل Î 7 ل

 رعشي هنأل حصي مل لصافلا ٌركذلا لاط ناف بالك ةمّدقم يف امّهنم لك

 8 تحب هيفو ؛ضارعإلاب
 ھا موس سما ےس هب ا ا 5 تست كو

 00500 لظافلأ

 لكل هللا َكَراَب لوقيو اًهاَقلَي ام لوأ اهتيصانب ذحأي نأ جوزلل ٌبحتسُي :ٌحرف ن ادد ر ا 7 7 يع ام.

 :لصف :حاكنلا هب دقعني يذلا مالكلا باب :حاكنلا باتك :يدرواملل ريبكلا يواحلا )۳۸١(

 جور اّمَل و ّيبللا نالو :لاق :5١ص ٩ ج :ةبطخلا لاح نم انفصو ام ررقت اذإ

 هللا َكَراَب ] :َلاق َجّرَرت اذإ ُناَسنإلا ًاقْرأ ١ ذإ ناک يي يبنلا د أ ؟دلفط ةريره يبأ نع @(۳۸۷)
 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[رّع يف امك عَمَحَو كيل كراو كَل

 )١٠١٠١١(. ثيدحلا :جوزتملل لاقي ام باب :حاكنلا

 ْمَشُح يني ْنِم ةأرما َجٌوَرَحَف ةَرْصْبْلا بلاط يبأ نب ُلْيََع مق :لاق نسحلا نع (©
 ْنَع ىه ج هللا َلْوُسَر داف كلك أ اولو ال :َلاَقَ .َنيلاَو ءافرلاب : هَل ولام

 ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ َكِيْلع كراو كَ هللا كرب د :لرغ نأ ماو كلَ

 )١٤١٠١۲(. ثيدحلا :حاكدلا باتك :ىريكلا

55 
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 م «#

 هنأ يكلاملا شر نبأ نعو ءاضيأ هيف لوحدلاو لاوش يف ٌُدقعلا ٌبحتسُي : عرف

 تت يف حالا | ُبِحَتْسَي ناک ُهْنأ . 1 3 ىلا نع یر هنأ :هتامدقم يف ٌركَذ

 7 تر رک ل م

 517 فيعض هنكل [ اکبر ةر ِةَعُمُجْلا موي ] اعوفرم

5 5 
 ےک 2ب

 حو تال اخ مهلا ىلا مسي ]:عامجلا ةنع لوقب نأ بحسب ي :عرف

 نأ ءايحإلا يف لازغلا بحتساو © "هيف حيحصلا ثيدحلل [ اَننقَرَر ام َناَطْيَسلا

 َلْلَهُيو ٌريَكُيَو يدا هللا وه لق ارقي ها مس :ءاعّدلا اذه لبق لوقي

 َداَغَمَر يف َحاكنلا بحت ناک هنأ يي ( ّيبنلا نع يور :هللا ٌهَمِحَر دشَر نبا لاق (۳۸۸)

 نسم ةعامج ناكو نع هللا يضر ةَِاَع يللا لَ حور هيفو ف هکر ءاجر

 :رظني .قيفرتلا ىلاعتو ةناحبس هلل ابو ةّعُمحلا موي يف حاكنلا ننسي ملعلا لهأ

 ١ ج :لصف :حاكنلا باتك :يبطرقلا دشر نب دمحم ديلولا يبأل تادهمملا تامدقملا

 .يجح دمحم .د قيقحت :يمالسإلا برغلا راد ةعبط . ۸۲٤ص

 نيالا موو انب سرع ُمْوَي دحألا مري :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع @(۳۸۹)

 و داعخألا موي ر اعبر م موو - ٍةَماَحِحْلا يأ - ملا م مری ءال م | مْوُيَو ؛رْفَسلا موي

 ٍجْيوْرَت مو ِةَعْمُحلا ٌمْوَيَو ؛ناَطْلسلا ىلع لولا موب سيرحل م موو ؛هِيِف ًءاَطَع
 موي يأ باب :حاكتلا باتك :دئاوفلا مر دئاوزلا عيب يف يشيل اكح .(ةءابو

 .كوزتم وهو ءالعلا نب ىبحي هيفوىلعي وبأ هاور :لاقو ؛58هص ؛ج :جيورتلا نوكي

 0 یلص نم ] :لاق ل يلا نأ «ةمامأ يبأ أ نع ©

 :دئاوزلا مج ين يشيل هاكح .[ةنَجْلا هَل َتْبَحَو احان د دهشو هزات دهشو

 .فيعض وهو يباصوألا صفح نب دمحم طسوألا يف يناربطلا هاور :لاقو «۲۸ ١ص

 ي يناربطلا هاور :لاق :ةعمجلا موي ريخلا نم لعفي ام باب :59١ص ۲ ج يفو

 | هركذ دقو «فيعض وهو «يباصرألا صفح نب دمحم مهيف هلاجرو طسوألا

 ^۸ ج :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :تلق .ىهتنإ .برغي :لاقو تاقثلا يف نابح

 )۷٤۸٤(. مقرلا : 37ص

 ثيدحلا :هدونجو سيلبإ ةفص باب :قلخلا ءدب باتك :حيحصلا يت يراخبلا هاور 03

 )2١58(. ثيدحلا :هلهأ ىتأ اذإ لحرلا لوقي ام باب :حاكنلا باتكو ل70

 ١. / صالخإلا ميو
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 عم

 رخي ادّلَو تردَق تنك نإ هبط هي ةيَرذ الع ر ا يتلا ملسب : :لوقيو

 هلل ُدمَحلا :كئتفش هب كرت الو كيسفن يف "اقف لازن إلا برق اذ و :لاق < «يبلص ْنِم

 آلا &.. .ارشب عاملا ص لسإلا يذلا

 ا ال اهريدتسمالو َةَلْبَم ا هرکی ال ع

 ا

 لاق بن ريغ نم عا طع لل ل ناو اتل اا ةسحتس د عرف

 ديزي نأو هرم لايل عبرا أ لك يف اهيتأي نأ يغبني :ءايحإلا يف ُيلازغلا لاقو :ةضورلا يف

 ةيلاطملا تبثت مل نإو «ببحاو اهنيصحت نإف نيصحتلا يف اهتجاح بسحب ّصقنيو

 هفصن ةليلو ٌهنم ةريخألاو رهشلا نم ىلوألا ةليلل | يف ٌعامجلا هركيو :لاق يطولاب

 ىضق اذإو :لاق «عماجي هنأ :لاقيو يلايللا هذه يف عامجلا رضخي ناطيشلا نإ :لاَقيف

 نع ًارثأ بطلا باتك يف مين وبأ ركذو ءاهرطو يضقت ىتح اهيلع للف ر

 هله عاج ذأ ْمكدَحأ ُرَجْعَيأ ] هعفر ةريره يبأ نعو رَحّسلا تقو عامجلا | يف ىلع

 نسحلا نعو "ها رمل لسع رخو هللسع رخأ ءييرخأ هل دب قمح موب لک يف

 ٌرَضْحَم ُهنإَف رْهَشلا نم فصلا يف َكَلْهَأ عماَجَت ال ] :ىلعل هيي | لوسر لاق :لاق
 9 [ نيطايشلا

 دحلا يف يي هلوقل هرس نم همودق دنع عامجلا كري ال نأ ٌبحتسي :ٌّعْرَف

 يف ُهَركذ .©*”دلولا دلولا عبتا يأ ۲ نيكل يكل عئات تشيك اذإف ] :حيحصلا

 )١١۹۸(. صنلا :باطخلا روثأمه سودرفلا ف يمليدلا هاور (۳۹ )٤ .د ٤ / ناقرفلا (۳۹۲)

 باتك نم (۳۳) مقرلا : ۱۳۰ص :ةعوضوملا ثيداحألا ف ةعومحملا دئاوفلا يف ۳۹ ٤ر

 نم وه :ليذلا يق لاق .عماجي فيك يلعل ةيصولا ثيدح :يناكوشلا لاق :حاكنلا

 .ىهتنإ .يطلملا قاحسإ ليطابأ

 «(۲۰۹۷) ثيدحلا :باودلا ءارش باب :عويبلا باتک :حيحصلا ف يراحبلا هاور (۳۹ ه)

 باتك :حيحصلا يف ملسمو .42145) ثيدحلا :دلولا بلط باب :حاكنلا باتكو

>> 



 حاكشلا باک

 هدئاوز نم ةضورلا

 )۳47( ر ا ا 4 0

 ٠  لماحلاو عضرملا ءطو مرحي ال :عرف
 يل 0 1 7

 لكا يف يلع نع اهنم ؛ثيداحأ هيف ؛هابلا يف ديزيو ظاعنالا يوقي اميف :ٌعْرف
 i (TAY) هسه مع here م ت لوس 1

 ةسيرهلا لكأ يف ةريره يبأو ذاعم نع اهنمو ءمحللا لكأ يف سابع نبا نع اهنمو
 دوعلل طشنأ هنإف َنْيَعاَمِجْلا نم ٌموضولا اهنمو یف الحر نيعبرأ ةوق ديزت اهنأو

 يسرادلاو .بابلا نم هدعب امو (25) ثيدحلا :ركبلا حاكن بابحتسا باب :عاضرلا

 .(11715) ثيدحلا :راكبألا جيورت يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يق

 سراف اًذَِف لايقل نع ىَهْنأ نأ تدر ] :لاق ٤ ينلا نع بهو تنب ةا نع (۲۹۱)

 باب :حاكتلا باك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ْمُهَدَآلْوَأ نرتقي الو َوُلعفَي ٌموُرلاَ
 0 ) ثيدحلا :لزعلا ةهاركو عضرملا أطو يهو ةليغلا زاوج
 :بطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو .صاقو يبأ نب دعس نع (44١و ١ 57) نيئيدحلا

 .(۳۸۸۲) ثيدحلاو ا ديز تنب ءامسأ نع (۳۸۸۱) ثيدحلا :ليغلا يف باب

 .(1١5الو ”015)ثيدحلا :ةليغلا يف ءاج ام باب :بطلا باتك:عماجلا ف يذمزلاو

 يف هجام نباو ١-٠١۷. ٦١ص 5 ج :ةليغلا باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو

 )501١1(. ثيدحلا :ليغلا باب :حاكنلا باتك :نئسلا

 :ةيرشألاو ةمعطألا باتك ١7: 4ص :ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعومجنلا دئاوفلا يف (۳۹۷)

 نع بطلا يف يسلا نب با هجرحخأ :عيلاللا يف لاق :يناكوشلا لاق «هنم (27) ثيدحلا

 نبا لاق .قيفو نسب ضيفلا :هداتسإ فو .ضيبلا لكأ ىلع رصتقاو .اعوفرم هه يلع
 .ثيبحن باذك :نيعم

 :لاَق ؟ماَمَطب ٍةَنَسلا نم تّ لَه هللا | لوس اي :تلق :ل اق لبح نب ذاعم ثيدح (۳۹۸)

 .[ نمر هَ ( يحاكي يفد َنْيَِبْرَأ هَ يتوق يف تدار الكا ٍةَسْيرِهب تِ | !معَن

 بحاص ناكو «يمخللا جاجحلا نب دمحم هعضو ثيدح اذه :لاقو يليقعلا هاور
 1١: 75ص اوشا يف يناكوشلا هلقن .بطلا يف ميعن وبأو بيطخلا هاور دقو .سيره

 يتأي نأ هللا همحر نقلملا نبال يغبني امو :تلق .ةمعطألا باتك نم (ه 4) ثيدحلا

 .اذه هباتك لثم يف اذهب
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 نب ليذملا نع اهنمو ءافحلا يف سنأو عفار يبأ نع اهنمو ديعس وبأ ةارر امك

 بطلا باتك يف ميعن وبأ ٌنُماور [عاّمجْلا يف دري رغّشلا ٌرَج - ] :لاق يو هنأ مكحلا
 .هانمدق اع اهيلع مجرتو

e 

 ذاب لوقو :كشحكنأ وأ كنجوز :َوُهَو باجي حالا حص امن :ٌلْصَف

 لبق اذكو أ هجن وأ اهَحاَكِب تبق وأ نخَكَت وأ تجر :جْوّرلا لوق
 تْبضَرو «لوأو دوقعلا نم هريغك هطيسو يف يلازغلا هب حّرص امك ّح اکنلا اَذَه
 هيفو ةعبرألا ٍةَّمألا عاصجإ نع ريم نبا ةاكح ام ىلع اَهَح اَهَحاَكِي تلك اًهَحاَكِن

 د ع#
 ,ةفقو

 :يوزلا لاق اذإ ! امك تبق ربع يف يأ يللا ىلع جلا طفل مَ حتر
 وأ ٌمَدقت دوصقما لوصحل َكمَكْنأ وأ كنحوز :لولا لاقف ءان وأ اهتجورت

 مّدقت دقو «هيلع ًامّدقتم ًالوبقم يعدتسي ُهّنأل هدفت زوج الف تبق ظفل امأ رأت

 .عيبلا يف كلذ لثم

 امهب درو ناذّللا ناظفللا امهنأل جانو, وأ جنوزتلا ٍظفَلب الإ حصي الو
 نخر أ ہک ءءاّسنلا يف هللا أوقتا ]:عادولا | ةبطخ يف لاق يهنأ حص و ثآَرَقلا

 اکنإلا وأ جْيورتلا ةتملكو ٩۹۳ هللا ٍةَسِلكب سهو رف الحسا یل ا ةناَمأب

 نسم هلت تا ادابعلا يف ٌراكذألاو ؛هيف بذنلا درول تادابعلا نم ٌعون حاكنلاو

 ىلاعت ةلرق انباحصأ هب لدتسا امو «كيلمتلاو ةبف او عيبلا ظفلب دقن الف ءعزرتلا

 ي هصئاصخخ نم بهل لففلب حاكنلا َلَعَج َلَعَج “تل صلاح

 2171م1 )٤۷ ثيدحلا ب ينلا ةجح باب :جملا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور (۳۹۹)

 ى  .ليوط ثيدح رطش

 امو ُنُمَروْحَأ تن ياللا كارا كل انللْخأ ان ا 0 / بارحألا ٠

 حار كيا سانيو كاع تاو كش تاجو كع ثلا | َءاَقَأ امم كنيم تكلم

Fa,نأ يلا َداَرأ نإ بنل اَهَّسْفَن تَبهَو نإ ةنيؤُم ةأر أَم ماو كمع نجاه يتأللا كالا  

<< 



 نا جاگنلا باک

 «نآرقلا ة ةءارقك ال :ينانلاو ىنعملاب ار ابتعا ّحَصألا يف ِةّيِمَجَعل اب حصو

 ةيمجعلا لدب ِرّرَحُمْلا يف رّبعو .ريبكتلاك الف الإو حص ةيبرعلا نع َرَجَع نإ :ثلاثلاو

 لع هكا كاذف ُهانْحَّحص اذإو هّييَرَعلا ا ّدض ةيِمْجِعْلا نأل ره رهو ؛يتاعللا رئاسي

 يو .ناهحججو ةحصل يس نع ساو ق زف اسأل ملك الع

 ذك هَدّيلا ىلع د ٍدوهشلل لطم ال ةنأل ءاعْطُق ِةياَِكِب آل «ناهجو نيا قفاوت

 َةَداَهَّشلا رابتعاب دوقعلا رئاس نع حاكنل ا ٌرييمت درصتملا نأب هنع باجي دقو .ٌةوللع

 ربتعي تيح ةأرملاى طر ىلع ذاهشإلا طرشي ال هنأ ليلدب «تابثالا ضرغل ال «هيف

 كور : :لاق اذإ امن لكشي داقعنالا مدع نم هب اوم ام مث «يتأس امك اهاضر

 ِرَوَخُمْلا ىلع فدصللا نم ٌةدايز (اعطق) هلوقو هت مت الن ةعطاف ارز ن

 ةباتكلا لعب اذهو .بئاغلا يف حصي :ليقو ؛ةباتكلاب ٌحاكنلا دقعني ال :عْرف

 .ةيانك ال ًاحيرص

 الو اهحاكن لقب ملف هيلع رصتقاو ئأ ؛تلبق :َلاَقَف .كجُوَي :لاقْوْلَو
 ىظفل نم ٍدحاوب ٌحيرصتلا هنم دجوي مل هنأل وبَهْدَمْلا ىلع ِْقعنَي مل ءاهجيوزت
 َراصتقالا نأ ىلإ ررَحُمْلا يف ٌراشأو «تايانكلاب ٌدتعلي ال حاكنلاو جيورتلاو حاكنلا

 لولا ُهّبحوأ ام ىلإ ْفرصني هنأل «حيصي :يناثلاو .ةيانكلا ىنعم .ش يف تبق هلوق ىلع

 :يناثلا ّق ةيرطلاو «قرطلا حصأ اذه عيبلا نم هريظن يف حصألا وه اظفل ٍداعملاك ناكف

 يافع عقل ١ :ثلاثلاو «عنملاب عطقلا

 .*) ةحصلاب ىَلوأَو برم فالحف اهتم وأ حاكنلا تبق و :لاق ول عرف

 لاق وأ ْيَعَن وأ كلذ ٌتْلَعَ ذَق :لولا لاقف «ييخكنأ وأ 05 :لاق ول :ٌعْرَف

 امو مهحاوزا ( يف مولع اتصرف ام الع دف يملا نود نم كلل ةصلاح امت

 .ياميجر ًاررفغ هللا َناَكَو جرح َكِْيَلَع نوک اليك ْمُهَن :اّمُيَأ تكلم

 .نالطبلا ىلع ّمصألا يف يعفاشلا صنو تلق ؛(١) ةحسنلا ف (#)



 جالا باك |

 :يلولا لوق ريغ نم معن :لاق وأ معن :لاقف ؟تلبقأ اهکتسکنا أ وأ اپ کور :يولا

 :تلق .سيقأ رهو :يعنارا لاف الخلا درط :ليقو ءاعطق عنلاب :لبقف , ليقف «تلبقأ

 مو طلق س اناا كو NR لاقو :لاق مث ُهدحو يريم

 دحاو لك ظفل نوكي نأ َربتعملا نال ؛ثالطبل لا حیحصلاف لاح لكى لعو .ٌةأيلعت ْركذ

 .حاكنإلا و وأ ٍجْيِوْرملا ظفل ىلع لمتشي نيدقاعلا نم

 وأ «باتكلا ُةَعلبف بسك مث يبا َكَتْجَّوَر :لاقف هناسلب ًابئاغ بطاح ول عرف

 ُهاَنْحَّحِص اذإو «حيحصلا ىلع حصي مل اًهَحاَكِب تبق :لاقف حلا ُهَعلبو هغي م

 .وباجيإلا يدهاش ٍةَرضحب نوكي نأو روفلا ىلع ٌلوبقلا ةطرشف

 تشي لب ةباتكلا فك مل ٍةأرما جيورت يف ًاهْيِتَف يضاقلا فلختسا اذإ :ٌعْرَف

 .حيحصلا ىلع طلا دامتعا هيلإ بوتكملل سيلو «ناهججو :ليكو «بهذملا ىلع ٌلففللا

 قادصل او حاكتلل ًالوبق ٌثوكي :يدرواملا لاق «تلبَق هلوق يف حصي انلق اذإ عُرف

 1, رم الإ امل انسب ال هنإف ؛رهلا نم کیو هسا ل اق نإ ام فالع أح

 "س وكي لف يشكل نود اک ای دلل يسب ل عكا 3

 .هيلع ٌدَعاسي ال ُهّركذ امو اهب ُدقعني ال ٌحاكَنلاو ؛ةيانك وهف كلذ یون نإو «يباجيإلل

e aR wf iosمراه تمد مرا م  

 .تخوَرت :لافف .اًهجوَرت يلولا :لاق وأ َكتْجَوَر َلاَقَف .يِنْجَوَر :لاق ْوْلَو

 ىلوألا يف يعفارلا هركذ عيبلا يف فالخلاىلع :ليقو «مزاجلا ءاعدتسالا دوحجول حص

 جوزلا باجيتسا نيب قرفو ةحصلا مدعب يدروالا حرص عن .اثب ةيناثلا ينو ؛القن

 .اعطق حص تلق هدعب ىلوألا يف لاق ولو ًاضيأ عيبلا يف لاق هبو يلولا باجيتساو

 ره سيل :ردمحم وبأ خيشلا لاق .اًهكتْجَوَر لق :يلولل جوزلا لاق ول : عوف

 :مامإلا هدلو لاق ؛َلوبقلا ىضتقا ظفلت ات جيوزتلا ؛ نود طفلا یتا هنأ هنأل ًاباجيتسا
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 م كور لولا لاقف كتبا يبحر وأ كص يحوز :لاق ول عر
 وأ يتب حورس لولا لاق ول اذكو تجّوَرَت :ةدعب ُبطاخلا لوقي نأ الإ قعد
 .ماهفتسا نال ءَكحْجََر :هدعب لولا لوقي نأ الإ دقعني ال تحور :لاقف كَهَتْحَوَرَت

 جوزلا ىلع لأ مث .ُتْحجََر :لاقف كَل هتجوز :يلولل طسوتملا لاق ول عرف
 لوُبقلاو باجيإلا دوُجول حصألا ىلع حص تبق :لاقف ؟ اًهَحاَكِن تبقا :لاقف
 طسوتملا لاق اذإ اميف عنملاب ٌيدرواملا ّمطقو «بطاحتلا مدعل لافقلا ُةعنمو «نيطبازتم

 بعت :لاقف ؟ اهَحاكْب تليق :جورلل لاقو معن :لاقف «نآلف ْنِم كنب غن :يلولل
 ال تلق :لاقف كنور :لاق اذإ اميف انلق نإ لاقي نأ ةبشألاو :ةعفرلا نبا لاق

 .ناهجوف الإو ىلوأ انهف حصي

 لبق لولا لاقف كيب ْنِم يسن تور :لولل جوزسلا لاق ول :ٌعْرُ
 لاق «َحاَكَلا تبق :يلولا لاقف ءَكِتنْبا ْنِم يبا ْتْحَوَر :لقطلا و أ لاق وأ .حاَكَنلا

 ريغ هنأ انف نإ ؛ناقيرط هيفو «هیلع ٌدوقعم حاكُلا يف جرا نأ ىلع ينبني :يلوتملا

 نأ ّيِدْرَرَيْنَألا لهس يبأ خيشلا نعف «هيلع ٌدوقعم انلق نإو ؛ٌلطاب ٌدقعلاف هيلع ٍدوقعم

 ال دقعلا ن نأ نيسح يضاقلا ٌركذو مصاع ربأ خيشلا هيلع ٌةدعاسو ٌميحص دقعلا

 .درهعم ريغ نال حص

 «نيئاجلا نم نيظفللا قافتا طرشي ال :ةغيصلا ىَلَع َمالَكْلا اهب معن عور

 «باجيإلا سلب يف لوبقلا ٌعوقو يفكي :ليقو «لوبقلاو باجيإلا نيب ٌةالاوملا طرتشُي

 ُمالك امهنيب ٌلّثختي ال نأ طرتشُيو .نايبلا يف ُهاكح ةعاس يفصن ٌريص رضي ال :ليقو

 وا نح مث بجوأ ولف فيله اذكو «لوبقلا مامت ىلإ هباجيإ ىلع بحوملا ٌءاقبو ينج
 هم يق
 ٌربتعي ثيح اهجيوزت يف ةأرملا تنذأ ول اذكو «لوبقلا َمنتماو ُهُبايِإ اغل هيلع ييغأ 3

 ا .اهنذإ لطب دقعلا لبق اهيلع َىِمْعَأ مث اهنذإ

 .نييغتلا نيحوزلا ¿ن ّنِم ٍدِجاَو لک يف طرشي :ٌةَدِعاَف

 ناك نإ :لاقف و لوب رش ولو ىّلرَأو تاضواعملاك فبلغ حصي الو :لصف
75 
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 ءاهكتجور ْدَقَف تّدَعاَو تَقلط ينب تناك نإ :َلاَق وأ .اهکتجوَر ْدَقَف ىتلأ

 ءةغّيصلا داسفو قيلعتلا دوجول هركذ ام ٌعقاولا ناک نو يأ فنالطب ُْبَهَدَمْلاَف

 امهاكح اذك ةثوم ابف ةتايح ًاناظ هيبأ لام عاب ْنَّمك ناهجو هيف يناثلا قيرطلاو

 ُهَّساَق هنأو ةفينح يبأ نع ةحصلا لقنو نالطبلاب نيسُح يضاقلا عطقو ةضورلا يف

 يضاقلا َقّرفو رح تنأف يثروم توم دعب كتكلم نإ :هثروم بعل لاق ول ام ىلع

 وأ ةمولعم ةع يأ هيف الو ءحاكنلا فالخج ةيارّسلاو 0 معلا َّنأب

 ٠ نيحيحصلا يف هنع يهنلل ِراغّشلا َحاكِن الو .ةعتمل | حاكن نع يهنلل ٍةلوهج

 نيتمجعملا نيغلابو نيشلا رسكب ٌراَغّشلاو ظن هيفو ٍِبّرَعلا ةَحكنأ نم ٌمامإلا ُهَلعحو

 يبَجَوَرت نأ ىَلَع اَهكَتْجْوَز :َوُهَو .طئارشلا ضعب نع وأ ِرْهَمْلا نع ولعل هب يمس

 وهو ثيدحلا رحآ يف رس اذك لقي ىَرْخألا قاَدَص ٍةَدِحاَو لك عبو كنب
 ثيدحلا ريسفتب ملعأ وهو رمع نبا ةيوار دنع نم نوكي نأو اعوفرم نوكي نأ زوج

 يسبأ نب يلع وبأ هّبشو ءاقيلعتو عْضُبلا يف اكيرشت هيف نأ ىنعلا ةهج نمو «وريغ نم
 شبا جوز واحاو لك أل اهم اوُُع ىنتساو ةا جوزي لرب راغشلا ةريره

 عبا ٍلَعْجَي ْمَل ناف .جرفلا ءابلا ضب عطا ءاقاديص ُةلعج ثيح اهب ىشتساو

 مدعل ٌةَّحّصلا ٌحَصُألاَف .كتنبا يِبَحْوَرَت نأىلع يِتنبا َكَنْحَوَر :لاق نأب يأ ءاقادص

 ناصيف حاكنلا دسفُي ال كلذو اقع يف اقع طرش الإ هيف سيلو عضْبلا يف كيرشتلا

 فالخلا ٌمامإلا صحو ءيفيقوتلاو قيلعتلاىنْعَمِل حصي ال :يناثلاو ےل ٌرْهَم لكلو

 يتب َكَتْجَوَر :لاق ول اميف ةحصلاب عطقو ًارْهَم اًركذي ملو هذه ةعْيصلا تناك اذإ اع
 عطا لفَج عم الا امس وو ظن ُهَلاق اميفو كتب يَِحْوَرت ذأ ىلع ولأ
 سيل هنأل حصي :يناثلاو «فيقوتلاو كيرشتلا ىنعم مايقل ٌحّصأْلا يف َلَطَب ًاقاَدَص

 نأ ٌراَغُشلاَو .راغشلا نع ىن ل هللا َلْوُسَر ّنأ) ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع (401)

 هاور .(قادِص امه سیلو ثنا رحألا لمَ هوري نأ ىلع هبا لحرلا جور

 يف ملسمو )21١1(. ثيدحلا :راغشلا باب :حاكتلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا

 4١ ١(. هراهال) ثيدحلا :راغشلا اكن ميرحت باب :حاكنلا باتك :حيحصلا
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 .رهملا نع ٌلخي مل هنألو ؛راغشلا ةروص ريسفت ىلع

 بشرم يوب الإ حاكن ال ] :ي هلرقل ,نيَدِهاَش ٍةَرصَحب الإ حبي لَو :ٌلْمَ

 ٌناطْلُسلاَف اًورحاَشَت نإ ٌلِطاَ ف كلذ ٍرْيَغىَلَع حاکم ناك اَمر لدغ ْيَدِهاَشَو

 حصي ال :لاقو ةشئاع ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هاور [ ُهَل لَو آل ْنَم يلو

 نع ةحكنألا ةنايصو عاضبإلل طايتحالا هيف ىنعملاو 2 '””هريغ نيدهاشلا رْكَذ يف

 ُنالعإلا طرشلا نإ :لاق ثيح كلام فالح ٌحدقي ال نامتكلاب ؤطاوتلاو دوحملا

 امإو ٌداهشإلا امإ يرهاظلا مزح نبا | طرتشاو «ةداهشلا نود نامتكلاب زطاوتلا ُكلرتو

 اًربََح اذإ لب يطرش ريغ هنإف ٌراضحإلا يفدصملا مالك يف ٍةَرَْسسْلاب جرخو ؛نالعإلا

 .قادصلا اًعّمسي مل ن او حنس لوقو باال اعم و امهسفنأب

 :اًمُهُطْرْشَو «نيدهاشلاىلع ةدايز حالّصلا لهأ نم عمج ٌراضحإ بحتسي :ٌّعْرف

 نودس تي الو تابثإلا درصقلا نال ,ٌرَصَبَو ؛ٌعْمَسَو ؛ةلاَدَعَو رك ذو ؛ةّيَرْح

 ةضورلا دئاوز نم حصالا نيركذ انابف نييشخم دقع ول :ْمَعَن «ةأرماكى شنخلاو ؛كلذ

 ةْجَوىَمْعَألا يف ءاهيف روي تلا مزح مدع نإف «قالّصلا نم هريظن فالج ةحصلا

 ال لارقألا ٌنإف ٌمّصألاك ٌمنملا حصألاو .صنلا ىلإ ينايورلا ُهّبسنو ٌمِاَف لدع ُهنأل

 هتداهشب دقعنا نيحورلا تفرع ناک نإ :يقرافلا لاقو عاتسلار ةنياعملاب الإ تبث

 افنصلا امهنع ىفتكاو فك او مالسإلا كلذ عم خلا فوكو الو
 ؛هطورش نم وهو ِلْفغَتلا دع فصلا ركذي مل كلذلو اهيف ناطرش امُهنأل «ةلادعلاب

 ةّيرَدلا ٍنّهِمْلا يوذو سرخألا فو .حصألا يف نيدقاعتملا عل افرعي نأ دب ال : مح

 لبقت ال هنأ ىلع ٌعيرفت هنأ ٌرهاظلاو :ةعفرلا نبا لاق «ناهجو غئاصلاو غابّصلاو

 .هيلع انب مهي غابصلا نبا مالك و ؛مهتداّهش

 توبثو ٍمُهَفلاو ةلادعلاب ًءافتكا امهْيَوُدَعَو ِنْيَجْوّرلا ياب ةداقعنا ٌحَصْألاَو

 )5٠7( ثيدحلا :يلولا باب :نابح نبا حيحص بيترتب تاسحإلا يف هاور ) :)5١57ج 5

 ص؟١5.
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 دقعنيو امهتداهشب هتابثإ ردعتل .دقعني ال :يناشلاو ةلمحلا يف امهوقب ةَحكنألا

 ناكمأل ةضررلا يف هلاق امك فالح الب اَهْيَرُدَع عم هيَردعو اهينبا عم هينبا روضحب

 هتلادع تفرع نم وهو يأ حْيِحَّصلا ىلع ِةَلادَعْلا يَرؤتْسَمب ُدِقَعنَيَو ءهيَقَش تابثإ
 ةفرعم. ًاوفلك ولو «ماوعلاو سانلا طاسوأ نيب اميف يرجي ّحاكنلا نأل ءانطاب ال ًارهاظ

 .نيروتسلا اهم و )تر وكمل دال قو ر َلاطل طابا ةلادعلا

 ل ا يهو ةطالا ةلادعلا ةقرعم نم بال لب

 ثحبلا ةلوهسل ٌروتسملا فكي ل ادقاع ٌمكاحلا ناك نإ :ثلاثلاو ءامهتداهشب

 :الاق «هيبنتلا ىلع هتكن يف فنصملاو حالصلا ْنبا اهب ٌمّرج ِةّمِتتلا يف ةقيرط يهو هيلع

 ةقيرط اميف مكاحلا ّنأل يريغك مِكاحلا نأ :يلوتملا ححصو هريغ يف فالخلا َّلِحَمو

 هوك لماع

 اولا لاح نع صحا هللا ىلع سي له ل 5  ىطانخلا ىواتف ف أرز

 رهظي مل ام راحو ًءاسأ ٌلَهاست ولو صحفي هاب :باحأف ؟ ال ٌمأ دقعلا دوهشو

 .نيهجولا حص أ يف حاكتلا نالطبب ّمكح ٌرهظ ولو مُهَقْسِن

 نوسين هيف طيبي عيمؤم يف درك ناب يأ برخو مالسإلا روتسم آل
 فالخب امهيلع ع نوقول ةَلوهُس قرفلاو .بلاغ الو ءاقرألاب ٌراَرْحَألاو رامكا
 تارفل يبّهَذَمْلا ىلع ٌلِطاَبَق ِدَقَعْلا دنع دهاّشلا قلسف ناب ْوَلَو «قسفلاو ةلادعلا

 ال :يناثلاو ءاذه امهُدحأ «نالوق هيف :يناثلا قيرطلاو ِنْيَرِفاك ناب ول امك طرشلا

 دعب لاقو «نيقيرطلا نيذه نم ادحاو يعفارلا حجري ملو «لكموي رتسلاب ًءافتكا

 له نيقساف اناّبف ٍنيَدهاش ةداهشب مکاحلا ٌمكح اذإ اميف نيقيرطلاك امه :امهتياكح

 يعأ «نِيبي اَمَنِإَو «فالخلا تبث نإو نالطبلا نيبت حصألاو :لاق ؟مكحلا ضقني

 .ًامكاح دقاعلا :(ا) ةحسنلا ف (#)
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 بين وأ املعي ملو «نيقساف اناك اسهنأ ىلع ءِنْيَجْوُزلا قافتا وأ ةنيبب قفا

 اًمُهَنأل عمامإلا ُهَركذ اعطق ٌنالطُبلا نيت لكنيح اًمُهَقْسِف انملع :الاق ول اّمأف ءاَمٌهَقُسِف

 .اًمهيلع ُلْيوْعَنلاو .نيح وّزلا دنع نيروَتْسمَم اًنوكي م

 لاق فريغ وأ بيسلا اذهب حاكنلا داس ىلع اًقاوت مث ثالث اهقلط و ل: عرف

 ةا ناكل للت ريغ نم أ ادیدح ًاحاكت اَعِتوُي نأ روج ال :هيفاك يف يِمرِراَوَحْلا

 .اًنييوقب طْقسي الف هللا ٌقح ةنألو

 انك :امهتداهشب مكحلا دعب ًالاق ول امك نيقساف انك نيدهاشلا لق َرئأ الو

 خسف ةقرف يأ ءاَمُهَسَي قرف تركنأَو ُجْورلا ءقسفلاب يأ هب فرعا وَلَو ءنيّقساف

 اهب ْلْحْدَي ْمَل نإ ٍرْهَمْلا فطن ِهْيَلَعَو ةضورلا يف ُهَحَّحص امك ُددعلا هب ُصقني ال

 .هيف اهيلع هلوق لبقُي ال هنأل لكف لَو

 يقرافلا حَحصو ِهلوق لوبق ةضورلا يف حصألاف ركنأو ةجوزلا تفرتعا ول :عْرَف

 َفالخلا ّنإف «سيقأ ناك اعرو :نميلا ءاهقف نم ِنْيِعُمل بحاص لاق اّهلوق لوقلا نأ

 رهاظلاو ةلادعلا مدع لصألا ذإ :لاق ءاشوق ٌرهاللاو «لصألا عامتحا يف ُفالخلا وه

 .اهذوحو

 اهجّرز اهاخأ َّنأ هرو ىعداف جوزلا تامو هنأ جوز رل ام اذه ٌريظن :ٌعْرَف

 ُهلقن ءالمإلا يف هيلع صن امك اهلوق لوقلاف «ينذإب يحوز لب :تلاقف ءاّيِنِْإ ريغب

 ؛قادّصلا لب ٌركذ ؛ يعفارلاو «هتادايز نم انه يناثلا بفرطلا ليَ ةضورلا يف هنع

 ف هدر «ةداسف ٌرخخآلاو «عيبلا ةحص امهّدحأ ىعدا اذ ذإ ام هيف هجو ءيحب يف ٹو

 .طايتحالا حاكنلا يف بلاغلا أب كانه ةضورلا

 د ما كه ع

 طرشي لَو ءاطايتحا ءاَهاَضر ُرْبَعْعُي تْيَح ٍَأرَمْلا اتر ىلع داهشإلا بحي

 «ىفك ٍحاهشإ ريغ نم دحو ذإف ةطرش وه امإو حاكتلا سفن نم سيل اهاضر أل

 ىتح حاكنلا ىلع ةداهشلاك سيل هنأ ذرصقملاو هيب وأ اهرارقإب امإ لصحي ةتوبثو

 . هب الإ حصي ال
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 نحكي نأ نهولضعت الف# : لاعت هلوقل كذاب اهسفن ةأرما جورت ال : لصف

 :ىلاعت هلوقو ©* '9جءاّسنلا ىلع ٌنوُماَوَف ُلاَجّرلاظ :اعت هلوقو “ '”ٌنُهَجاَوْزَأ

 نم ةليلدو ؛ةثالثلا تايآلا هذه هلظ َيِعِفاَشلا َركَذ .“'  ؟هلْهأ نذإي َّنُهرْحِكْناَفل

 رهو :يذمرلا لاق «نيدهاشلا طارشا ىلع مالكلا يف ى لاسلا ثيدحلا ةّسسلا ثيح

دعب نمف ب بلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع يذلا
 '“. 

 نع يلكو :لاق نإ َرِظن ؛تلكوف اهجيوزت يف الجر لکو ت نأب هتنب لکو :ٌعْرْف

 ةضوّرلا يف امهيف حيجرت ال ؛ناهجرف َقلطأوأ ينَع يلكو :لاق نإو «حصَي مل كيفن
 3 93 س حش سدو عه 32 ل 37 بچ 8 اس

 يفر «عنملا يضاقلاو ينزملا ححصو زاوجلا ٍةمِيَتلاو لماشلا يف ححصو « يعفارلل اعبت

 وأ باجيالا يف الجر ّلكوت نأ اهلك اذإ لولا نأ :بيرقتلا نمع يوغبلا ىواتف

 .زاح لوبقلا يف َلكوُت نأ يف جوزلاب املك

 .يوغبلل افالخ هيلع صن مص ِةّلاكَولا ةغيصب لولل تنذأ ول :ٌعْرَف

 درت اهنأ ٌراتحملاف هيف ٌمِكاح ال عضوم يف تناكو «يلو اهل نكي مل ول عرف

 يف هزاوج يف ّمصألا ىلع ًءانب هيف ْمُكَحَن وأ ءادهتجُم نكي ْمَل نإو لّدَع ىلإ اَهَرْمأ

 ًاضيأ كانه يتأيسو ءاضيأ جوزلا ميكحت نم دبالو .ءاضقلا يف همس امك «حاكتلا

 اذإ اع صخب ال اذه ىلعف حصألا ىلع مكاحلا دوحو عم هيف ٌرئاج َمُيِكْسَتلا نأ

 .هيِف مك اح ال عضومب تناك

 .؟ 5 / ءاسنلا (6 ١ 0) ."4 / ءاسنلا )4١4( .۲۳۲ / ةرقبلا (4

 دنع [ يلوي الإ َحاَكَي ال ] :ك يلا ِثْيِدَح ىَلَع بابا اذه ين ُلَمَمْلاَو :يذمزلا لاق (401)
 بلاط يبأ نب ىِلَعَو باطلا نب مَع مُني ب يتلا باَحْصأ نِ ملل ٍلْهَأ

 ۴ 7 ا را قول يدون د معا عا

 مسهنأ ؛نيوباتلا ءاهقف ٍضْعَب ْنَع يور اذكَهَو .مُهَريغَو هريره وبأو ءسابع نب هلل اًدْبَعَو

 َحِئَرْشَو يرل ُنَسَحْلاَو بْيَسُمْلا ُنْب ديس مهم .[ يوب الإ حاي ال 1 :اولاق
 يِعاَرْوألاو يرؤلا نايقس ُلوُق اذهبو .ْمُهبعوٍِرْلادْبَع ن معو يما ميار
 باتك:حيحصلا عماجلا رظني .ُهقاَحْسإَو ُدَمْحَأَو يِعفاَسلاَو كلامو كرا ن هل ادعو
 -٤١١. ١1٤ص ۳ ج :بابلا رحخآ :يلوب الإ حاكت ال ءاج ام باب :حاكدلا



 .N جاکنلا باک

 لَو فَأرَمْلا ةأرَملا جوت ال 7 :ٌمدَسلاَر هالا هيلع هلوقل ,ةَلاكَوب اَهَرْيَغ الو

 يطقرادلا ةجرخأو هحام نبا ُةاور [ اًهَسْفَن جور يتلا ةيناَرل نف ءاَهَسْفَن ةأرَملا

 الو ٍةلاكوب ال يأ ِدلَحأل ًاحاكب لت الو 24 "7نيحبشلا طرش ىلع واتسب ًاضيأ

 ءايحلا نم نّهنم '*7لصحي امل كلذ نع ّنُهَمْطَف يضتقت عرّشلا ٌنساحمف «ةيالوب
 .ةيلكلاب كلذ ركذ مدعو

 :مالملاَو داملا | هيلع هلوقل ءِلْثِمْل َرْهَم بجي يِلَو الب حاَكَب يف ُءْطَوْلاَو

 ٌرْهَملا اهل اهب لح نوف ادا طاب ا اًَهُحاَكَبف الو نذإ ريب تحن ارم امي

 يذمرلا ُهنسح [هَل يلو ال ْنَم يلو ناطلسلاف اوُرَحاَسَت نف ءاهحرَ ن ُلَحَعْسا اب

 دخلا آل ؛بابلا يف ام ٌحصأ هنإ :نيعم نبا لاقو < ؛:0نابح ناو ٌمكاحلا ُهَحَّحصو

 ءاسملعلا فالتخا ةهبشل ٍديلقت وأ ٍداهتجاب هتحابإ وأ هميرحت ُدقتعي نم َرَدِص ءاوس يأ

 يف هطيسو يف يلازغلا ُءاكح ٍةَحابإلا دقتعم ُدَحي :ليقو «ميرحتلا دقتعم رعي نكلو
 ؛ةأرضحي مل نإف ءيضاقلا لاق امك نادهاش ّدّقعلا ٌرضح اذإ ام فالخلا ٌليعو يودحلا

 نالعإلا دحج نو ؛ءاملعلا ِةَهْبُش ةهبش ءافتنال بجا و ٌدَحلاَف «ٌنالعإ هيف لصح الو

 امك ضاق هب ٍضْقَي م اذإ ًاضيأ ٌةلحمو .الف الإو بجو لو نكي مل نإف ؛ةّصاخ

 اًدذح اعمتحاف امهنبب قّرفو لوألا يف هالطبي ياش ضاق ىّصق نإف «ٌيدرواملا لاق

 مكاح ىلإ كلذ دعب اًعفارت ولف ءةقرفلاب مكاحلا مكعب ٍدقعلا ِةَمْبش عافترال ًاعطق عي

 ١7 4( ثيدحلا :يلوب لإ ّحاَكِن ال باب :ماكنلا باتك :ننسلا يف هحام نبا هاور )۱۸۸۲(.

 هداتسإو .۲۲۷ضص ۳ ج :هنم (75) ثيدحلا :حاكتلا باتك :ننسلا يف يطقرادلاو

 ص
 .دصق )١(: ةححسللا يف (#)

 يدمزلاو )۳١۸۳(. ثيدحلا :يلولا يف باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )٤۰۸(

 ين مكاحلاو .نسح ثيدح :لاقو 420١١59 ثيدحلا :حاكنلا باتك :عماجلا يف

 ىلع حسيحص ثيدح اذه :لاقو م1 تر )ر ثيدحلا :حاکنلا باتك :كردتسملا

 )5١557(. ثيدحلا :يلولا باب :ناسحإلا يف نابح نباو . .هاجرخي مل و نيعخيشلا طرش

 .ةيَد نكت )١(: ةخسللا يف (#)



r.4حاکنلا باک  

 يفتح ىلإ اعمار ١ ناو :لاق «هلاطبإب مکحلا ذوفنل وزاوحي َمُكَحي نأ هل نكي د 1 ين

 مكُح ضقني لهف يعفاش ىلإ كلذ دعب اَعقارَت ولف َدَح الف هيرب َمَكَحف ٌءادتبا
 .ضقنلا مدع يعفارلا حّحصو ناهحو هيف «يفنحلا

 نأل .ةغلابلا ُةقفاوت مل نإو يأ ىاشنإلاب َلَقَعْسا نإ حاکنلاب لولا رارقإ ُلَبقُبو

 لقتسي م نإو يأ ءالإو فباب يف يتساام الإ «هب َرارقإلا كلم َءاشنإلا كلم نم

 ٍهِتردق مدعل ءالف ءءوفك ريغ جوزلا نوكل وأ ءم ريغ هنوكل امإ ءاشنإلاب

 .ءاشنإلا

 ر م

 ُتسقو ريثعاو بقي م اهتراكب تقو يف اھت وز تنك :ابسين يهو لاق ول : :عرف

 ىلع ُهَلعج ْنكعو :لاق .يعفارلا هلاق امك ؛ٌرهاظلا وهو مامإلا ُهَقلطأ اذك ءءادألا

 لوق يف لحدي حرفا اذهو «ةحصلا يف ةبهب هُبراول ٌضيرم َّرقأ ول اميف فالخلا

 ةفصو هانعم كإف یاشنإلاب ًالقتسم ناك اذإ حاكتلاب لولا ٌرارقإ ٌلبقيو رّرَحُمْلا

 .فنصلا ةرابع يفالخب رارقإلا نيح كلذب

 هنأل جوزلا قيدصت عم يأ ءدْيِدَجْلا ىَلَع حاكتلاب ََلِقاَعْلا َةَعِلاَبْلا رارقإ ٌلَبقُيَو

 يلب الط الو تّ نيبيرغ اناك نإ ٌميدقلاو «هریغک امهقداصتب تبثیف امّهَمح
 ىلع ميدقلا َلَّمَح نم مهنمو ءاقلطُم لوبقلا مدع ًاضيأ ميدقلا نعو هاًهيلوهسل
 .ريغلا نع ةياكحلا

 .ماّمإلل ٌلامتحا هيفو ٍةَدْيِشّرلاك حاًكنلاب ةَهْيِفسلا ٌرارقإ :ّعّرَف

 رهمم ع ءرفك ني يأ ءاهنذإ ريغ غب ربك وُ ةريغَص ركبلا م جيوُرت بَآلِلَو :لّصف

 [ اهرب اَهُحَّوَرُي ر لاو ايو نم اهب وح بيلا  :ي هلوفل ةَواَدَع الو لثملا

 اَهَنْذَِو اتت ربو ] داز [ اَهِْلَو ْنِم ] هلوق ىلإ ملسم هاورو يطقرادلا هاور

 ريغ نم اهحّوز ولف ءرذنملا نبا هاكح امك ةريغصلا يف عامجإ وهو © 3[ اًهتوكس

 ° 00 .نذاتست )١(: ةخسلا يف (#)

 ملسمو .7 2١ ص ۳ ج :هنم (۷۰) ثيدحلا :حاكنلا باتك :نتسلا يف يطقرادلا هاور (5:9)



 00 حاكتلا باك

 اهلثم رهم اهنذإ ريغب ركبلا ُهَننب جّوز ول هنأ أ :يضاقلا ىواتف يو «رابحإ الف ءوفك

 هجو رتل اهقح سب هنأل بهذا ىلع حاكنلا حصي ر ل اهاضر ريغب ارسعم ًالجر

 اذإ :لاقف ؛اضيأ هب مزج ؛هيواتف يف لافقلا تيأرو .هيلع ٌيعنارلا ُهبقأو وفك ريغب

 لامل ناب هلع مث «ٌحاكتلا لب اًهرهم ءادأ ىلع رقي ال نم ةريغصلا هبا جوز

 ولف :تلُق لطب اهوفاكُ ال نم اهاضر ريغب اهّجَوز اذإ بألاو :ةءافكلا يف ٌربتعم

 ٌجيورتلا ُهنم تبلط ول امك ءاهتباجإ ُبوحجو رهظي يذلاف ُهنم اهجيوزت ةغلابلا تبلط

 وأ ؛لدملا رهم نودب اهحّرز ولو «هيلع صن امك هيلع بج هنإف «لثملا رْهم نودب

 دقف ؛هنودب اهحَّرز ولو ِءِةَعْفُرلا نبا هب مزح امك ًاضيأ رابحإ الف ٍدلبلا دقن ريغب

 نمع نايبلا نع ًالقن ةضورلا نم هدئاوز يفو ؛يتأيس امك قاَدَصل | يف فصلا ةَركذ

 لقأب وأ دلبلا دقن ريغب اهحّوزي نأ يف ّركبلا يللا نذأتسا اذإ هنأ نيرحأتملا انباحصأ
 ةرهاظ ٌةَوادع هتنبو بألا نيب ناك ولو كلذ يف انذإ اهتوکُس نكي مل لثلا رهم نم

 هب ٌمزحو يطانحلل لامتحا هيفو َناَيررَمْلا باو جت < نبا هلاق امك اهُرابحإ هل سيلف

 را٣ همالك يف ٍةَعفرلا نبا َلاقو .هبسن لحأل طانحي لولا نأل «ينايورلاو يدرواملا

 يأ هناا ُبَحَْتْسُيَو بهذملا هنإ :يتأيس امك ةينارصنلل يدرهيلا جيورت

 دمحأ دنعو :ءاملعلا روهمج دنع امل نذإ الف ةريغصلا امأ .فلاسلا ثيدحلل ةريبكلا

 ؛يِعِفاَشلا لاق «فالخلا ىلع ًاهيبنت امهيلإ هُدوعا اذه ىلع حصين أتت ريمان

 لاق ءاهنؤاتسيو غبت ىتح ركبلا عد ال نأ بذلل ُبِحَتْسَأ :ةضورلا ىف هاكح امك

 (*نْرطنَي تاقث اهيلإ لسرُي نأ ُبحتسأ اهجيوزت دارأو غولبلا تبراق نإف :يرميصلا

 نكت مل اذإ هلت غولبلا لإ ريالا نم هذ ی رك الشو ایی ام

 .ةضورلا يف ُهدِّيق امك ةحلصم وأ ةح

 ةحصلابو :تلق ؛ةهركت نم اهحجّوزي نأ اهيبأل هركي ملا ف يعفاشلا لاق :ًع رف

 .(1۷-1۸)و (1471/559١ثيدحلا :بيغلا ناذئتسا باب :حاكنلا باتك:حيحصلا يف

 )۲٠۹۸(. ثيدحللا :بيثلا يف باب :حاکنلا باتك :نئسلا يف دواد وبأو

 .نورظني :(5) ةحسنلا ف (#)



 أ”

 ذأ ] رباج ثيدح نم مزح نبا یورو «نيتياورلا حص يف دمحأو كلام لاق
 ما اص

 ردح يقو “۳ اي قفف يک يبنلا تنام اهرم ريغ نم ركب يهو هبا جوز

 َدَرَق ةَهراَك انو ينور يبأ نإ :تلاقف و يبنلا تنأ اركب ٌةيِراَج نأ ] سابع نبا
 ,(؟!"اهنع باوجلا ىلإ جاتحیف ©' '"هلثم رمع نبا ثيدح فو “۲ اًهَحاکن

 حتف يفو .١٦٤ص 9 ج :۱۸۲۲ ةلأسملا :حاكنلا باتك :ىلحلا يف مزح نبا هاور )5٠(©

 رهاظ دنس اذهو ؛يئاسنلا هجرحأ :مرح نبا لاق :(5178) ثيدحلا حرش :يرابلا

 هنيب لخدأف يبعازوألا نع رخآ هجو نم يئاسنلا هجرخأ ؛ةلع هل نكلو ؛ةحصلا

 .ىهتنإ .ًارباج هداتسإ يف ركذي ملف هلسرأو «ٌلاقم هيفو ؛رس نب ميهاربإ ءاطع نيبو
 يهو اهربأ اهجوزي ركبلا باب :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور (©

 هاورو .رجح نيا لاق امك ةحصلا رهاظ دانسإب (4/284) ثيدحلا :ةهراك

 .(ه/57) مقرلا ف ًالسرم
 تاقث هلاحر :هللا همحر رجح نبا لاق . 45١ ص 4 ج :ىلحملا يف مزح نبا هاور )41١(©

 .هلاسرإ باوصلاو أطخ هنإ :ةعرز وبأو متاح وبأ لاق نكل

 الو اهربأ اهجوزي ركبلا يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور ”“

 «سابع نبا ركذي مل :لاقو (۲۰۹۷) ثيدحلاو (5055) ثيدحلا :اهرمأتسي

 :حاكنلا باتك :نئسلا يف هجام نبا هاورو .هإ .اقورعم ًالسرم سان هاور كلذكو
 باتك :ىربكلا يف يئاسنلاو .(1410/5) ثيدحلا :ةهراك يهو هتتبا جوز نم باب

 .(۷/۳۸۷) ثيدحلا :حاكنلا

 تنبأ جوز ًالُحَر نإ ] :لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع ؛رمع نبا ثيدح (41؟)
 .١51ص ٩ ج :ىلخلا يف مزح نبا هاور . .[اَهَحاَكِن در 4 يبنلا تن ؛تَهِرَكَف اركب

 :تلق باوجلا فو (41)

 تحوز اهنأ ىلع لمح ركبلا يف ثيدحلا تبث نإ :يقهيبلا لاقو) :رجح نبا لاق ©

 .(دمتعملا وه باوجلا اذهو :-رجح نبا يأ - ُتلق .ملعأ هللاو ؛«ءفك ريغب

 مامإلاو كلام مامإلا لوقو «لعفلا اذه ةهارك ين هللا همحر يعفاشلا مامإلا لوق امأ @

 هاف ؛رطن لح ىلإ ةلأسملا يف هحتا امهنم يأر لك ذإ ءامهنيب ضراعت ال هنإف ؛دمحأ

 ىلإ هلك كلام مامإلا رظن هحتاو «ةهاركلاب لاقف لعفلا يلإ هت يعفاشلا مامإلا رظن

 يف اهنذإ يلولا ذحأي نأ عراشلا بلط ام ىلع الإو ؛احيحصو امزال ُهدعف دقعلا

 .اه بلاطلا نم اهجاوز
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 تناك نإف 64 فلاسلا ثيدحلل ءاهنذاپ الإ | بيتم جيورت هل ا َسِيَلَو :لصف
 ت

 | يضر ةشئاع ثيدحلف حاكنلا دقع ضقنو ٌدرلا ببس اهنأو ةءافكلاب لرقلا اّمأ @

 هب َمَقْرَيِل هيعَأ َّنْبا ينجو يبأ نإ :تَلاَقَف ِ؛اَهْبَلَع تلحق اف نإ ] :تلاق ؛اهتع

 لي لا ُلْرْسَر اف يللا نأ نح يلح تلق .ةهراك ااو هس
 دق ؛هللاَلْوْسَر اب :تلاقق ايل سالا لف .هاَعَدَف اه ىلإ َلَسْرَأَف .ةنربخأت

 فل يو اخخ رال نِ َءاَسَنلا َمّلَعُأ نأ تدر ينيك ٠ ی عم ات خل

 هجام نبا هاور .[ يش رأل ١ نِم ءابآلا ىلإ سيل نأ ُءاسنلا مع نأ ُتْدْرَأ ينكْلَو]
 نع حيحص هدانسإ :دئاوزلا يف لاق )١804(. ثيدحلا :حاكنلا باتك :ننسلا يق

 هاورو .اهريغو ةشئاع ثيدح نم هحام نبا ريغ هاور دقو .هيبأ نع ةديرب نبا
 اذه :لاقو ؛(١١ 5759 ثييدحلا :حاکنلا بانك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا

 .ىهتنإ .هنوقثوي ثيدحلا

 ْنِم اًهيسفني قحا بيلا ١ ] ثيدحلا يف نأل ؛اهنذإب الإ بيثلا جيوزت يلولل سيل @ (515)

 ثيدح ي ءاج امك .ُهّدرو لولا دقع ام ضقن قح امو ءركبلا كلذكو .[ اَهّيلَو

 امأ .ةفاك لاوحألا ق امه نذإلاف .ركبلا ةهارك يف رمع نياو سابع نہار رباح

 .ًاعوضوم ةلاسملا قلعتم وهو «رظن هيف اذه نإف ءامهيلإ عوحرلا لبق يلولا جيوزت
 بيث يهو اهحوز اهابأ نأ ءةيراصنألا ماذح تسب ءاسنخلا ثيدح يف ءاج اذه

 .اهحاكت ٌدرف و ينلا تتأف «كلذ تهركف

 ّنَأ] :ةيراصنألا م ماد تنب ءاسنح نع ةيراج نب ديزي يتب مرم نج نمحرلادبع نع @

 .[ اًهَحاَكِن ُدَرَف و هللا َلْوُسَر تنأف ؛تكلذ تحرک ءب يهر ؛اَهَحَوَر اًهاَبَأ
 :ةهراك يهو هتنبا لجرلا جوز اذإ باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف يراخبل اخيلا هاور

 ثيدحلا :بسيثلا يف باب ؛حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو .(ء١۳۸) ثيدحلا

 يهو اهوبأ اهجوزي بيلا باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو )۲١١١(.

 :حاسكتلا باتك :ىربكلا ننسلا فو .[ اًهَحاكب دَر ] هيفو :۸1ص ١ ج :ةهراك

 داتسإب (۲/۰۳۸۲)ٹیدحلا :[ ركب انَأَو ةَهراَك انار ] ظفلو )همم ثيدحلا

 رظني .ًاركب تسيلو اث تناك اهنأ تباثلا نأل هي تعي الو .ديزي نب هلل ادبع نع

 ثيدحلا :حاكنلا باستك :نئسلا يف هحام نباو .حتفلا ف رجح نبا حرش

 جيورتب ءاسنلا رارقإ دمتعي دقعلا ءاضمإ نأ يف ةميرص ثيداحألا ةلالدف 4107 ١1(.

 .ملعأ هلل او .ابيث وأ اركب ة ةأرملا هذرت مل ام حيحص هدقعف «يلولا

 يف امك سيلو .ةّيِسْوَأل 2 ماد نب ُءاَسنح اهنأ ؛ءاسنخ مسا طبضو @



 جاکنلا باتک ۲۸

 ةنونج تناك ول معن ةاَغْلُم اهترابع نل م جور مل ةَرْيغص «بيثلا يا

 تناك | اذإ امه لیکو أ اهّدج وأ اهرب هيلع شب نأ ا رک

 برا لوصح يف نعي مارح ْوَأ لالخ ءطَوب ُةَراكَبْلا تلا ٌاَوَسَو .ًاركب
 ميدقلا نعو «ٍةمئان وأ ةهركم وأ ةنونجب وأ ِةَهْبْشِب تفطو ول اذكو «بيث اهنأل اهنذإ

 يف ةَطَقَّسك ءطَو الب اَهِلاَوَرِل رنا الو راكلألا مكح اهُمكح انزلاب ةباصملا نأ

 هتوابخ ىلع يهو لاحرلا سرا م اهنأل ؛راكبألا مكح اهمكح لب يأ حم

 ةةلحبو عيصإب اهلاوز ةطقسل ا لشو ةرذعلا لاوزل بيثلاك اهنأ :يناثلاو ؛اهئايحو

 ؛ًالوق اذه ؛انباحصأ نم وهو ؛فاقخلا ىكحو ٌرَبِحلا وهو يأ سينعت لوطو ثمط

 .هلاصخ يف هتيأر اذك هلبق يذلاو

 .حيحصلا ىلع رْبَدلا يف ءطولا يف اهناوزل رثأ ال :ّعْرَف

 بألا ْمُكُح اهلف ٍةراكب الب تقلخ ول عرق

 3 8 رو "ند ل ا هسا وه مل

 تناك اركب يأ «لاحب ةَريِغَص جوري ال ِمَعَو خاك ببتسلا ِةَيِشاَح ىلع نمر

 لاق دقو داو بألا ريغ يف صن ذرب لو لاو بألا ىنعم يف اوسيل مهنأل ايث و أ
i10 : us » I > 

 ذحخؤيو ' هححصو يذمرلا هاور [ ٌنْهورمأتست ىتح ىَماَنيْلا اوحكنت ال ] :ِدي

 رجح نبأ هطبض اذكم .لادلاب حيحصلاو .لاذلاب ماد دفلب بتكلا نم عوبطملا

 نبال باعيتسالا يلو )۸۸۷١(. مقرلا :بيذهتلا بيذهت يف اهتمحرت فو «حتفلا يف

 .(7؟ه.) ةمجرلا :ريلادبع

 نع (؟91١) ثيدحلا :رامعتسالا يف باب :حاکنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور ©(4 5١و

 تكس نإ ؛ ءاّهيسفَل يف ةي ماست 7: هللا ُلْوْسَر لاق لاق اط ةريره يب

 باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرتلاو .[ اَهْيَلَع ر وج الف تبان نو ؛اهنذإ ره

 يسبأ نع بابلا لو :لاق «(۹١٠١١)ثیدحلا :ةميتيل يلا هاركإ يف ءاج ام باب :حاكتلا

 باتك :نئسلا يف يئاسنلاو .نسح ةريره يبأ ثيدحو ؛ةشئاعو رمع نباو ىسوم
 يف مكاحلاو .۸۷ص 5 ج :ةهراك يهو اهوبأ اهحوزي ركبلا باب :حاكنلا



 1.۹ جاکنلا باک

 2 او اَمِهْيِبَك امّهنم عبا ره نم نأ ٌمعلاو خألا ىلع فنصملا صيصنت نم

 .ىلؤأ باب نم اهنوحّوزي ال ؛ناطلسلاو
 ييف قحأ بيثلا ] فلاسلا ثيدحلل نذإلا حْيرَصب ٍةَِلَبْلا بتلا ُجْيِوُرََو 3 عو و و هس

 لول سيل ] ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم هريغو دواد يبأ ننس يو [ اَهّيِلَو نم

 ليكو تلا ظفلب تنذأ ولو .تاقب هتاور :هتايفالحخخ يف يقهيبلا لاق ا يلا م

 .فلس امك زاحج

 «(اًهتوكس اهنذإ ] ةفلاسلا ملسم ةياورل ءحَصألا يف ءاهتوكس ركبلا يف يِفْكَيَو
 ءابآلا ّقَح يف َءايحلا أب ُيَناَحْرحملا ةللَعو بيثلا : امك قطنلا نم دب ال :يناثلاو

 نيب دمع اذإ لب صا نا ادكتسالا ىلإ ةجاح ال هنأ 3 ثلاثلاو «مهريغ لود دادجألاو

 :ِمَلْعاَو .نذإب سيل اًهَقْطن نأ ةي رهاظلا نم لاق نم َدَعِبُأو .ئضر ناك ركنت ملو اهيدي

1 

 وأ كلذك رکی ين مكحلاو نذإلا حيرصب ةغلابلا بيل بيثلا نوحّوريو رحم ةَرابع ن

 ةرابع نِم نسحأ يهر «يناثلا امهحص ' ناهتجو هيف حارا دعب توكسلاب ىفتكي

 طرش ىلع حيحص :لاقر «(۳۱/۲۷۰۲) ثيدحلا :حاكتلا باح :كردتسملا

 يصر ,رمع نب هلل ادبع نع وهف ؛هلا همحر يرحنلا نبا هيلع صن يذلا ظفللا امأ @

3 5 

 لؤسر ىلإ اَهمأ ْتَبَمَدَن : :َلاق ؛نوُعْْطَم نأ نامثع لاح تسب جوت هلأ أ ؟امهنع هللا

 7 :لاَقو رب نأ لک یبا ماف تل ُهرْكَن يِتنبا نإ :تلاقن قي هللا

 ن ةع يحرم [ اًهنذإ | وهف تنكس اذ هورس یس یا ارك
 .ةصق هيفو . ۲۲۹ص ۳ ج :حاكنلا بانك : ننسلا يف يطقرادلا هاور .ةّْعش

 اذه :لاقو ؛«("١۲/۳۷ 4) ثيدحلا :حاکنلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 .يهذلا هقفاوو .نيحخيشلا طرش ىلع حبحص

 بيلا عم يلو سيل ] :لاق يي ي يلا نع ؛امهنع هلا ار يس تابع تا نع (4159

 يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ ازار اهتْمَصُف ماتت ةا
 ركبلا ناذعتسا يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو ٠ ا )٠. ثيدحلا :بيغلا

 :هنم (55) ثيدحلا :حاكنلا باتك :نتسلا يف يطترادلاو .۸ ٠ص ١ ج :اهسفن يف

 ۲۳۹ص ٣ج



Yiحاكتلا بات  

 لدي كلذو «ٌمصألا يف ٌحصي ال ةّتكاس يهو اهترضحب تحوز ول اهنأل «باتكلا
 بألا ريغ يف وه امنإ ركبلا توكس يف ُفالخلا مث هِرّرَحُمْلا ةرابع نود هترابع يف
 «فلاسلا ر لمت و هيو يالا علا وار ره وه امك ٌدجلاو

 فالحلا يعفارلا ىكحو ءاعطق هب ىفتكيف ابابحتسا اهانذأتسا اذإ حلاو بألا امأ

 ف ق .تتكسف اهنذأتساف ءوفك ريغب اهجيورت بألا َدارأ اذإ اميف روكذملا

 .اضيأ لرم حصو هب ءافتكالاب محلا يضاقلا ىواتف نع حاكنلا باتك رحآ

 م اعطق حصي له :لاقو نياثلا فرطلا َّلْبَق ودئاوز نم ةضورلا يف ٌفنصملا اهداعأو

 لّوأ يف مرحلا ُْتْمَّدق دقو ةحسعلا بهذملاو :لاق ناقيرط هيف ؟ فالخلا ىلع نوكي

 ْناَطْلُسلاَو قِيْعُمْلاَو .ةمحارف ًاضيأ اذهب قلعتي ام نايبلا بحاص لقن نم لصفلا

 يف قبس امك ةريغصلا ناحّوزي الو نذإلا حيرصب ةغلابلا بيثلا ناحّوزيف يأ خلاك

 هححص [ بسلا مسلك ةت لولا ) :كلق لاق قتعملا تابصع اذكو ّمعلاو خألا

 دقو “هَل لَو ال ْنَم يلو ُناَطَلسلاَو ] :اضيأ لاقو .*'7مكاحلاو نابح نبا

 ُهّلقو امهيلإ ةبسنلاب اهتوكس ركبلا يف يفكُي هن فنصملا داريإ ىضتقمو .مدقت

 .(4579)كثييدحلا :هنع يهنملا عيبلا باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يف هاور )4١7(

 ثيدح اذه :لاقو )٤۳/۷۹۹۰(« ثيدحلا :ضئارفلا باتك:كردتسملا يف مكاحلاو

 ةفحت فو .١؟5ص 4 ج :فلحلاو ءالولاو باب :مألا يف يعفاشلاو .دانسإلا حيحص

 فلاحو :هللا همحر يوحنلا نبا لاق ؛ع١ 48" ثيدحلا :جاهنملا | ةلدأ ىلإ جاتخلا

 رثألاو )٠۲١٤١۷( ثيدحلا :ءالولا باتك:يقهيبلل ىربكلا نئسلا ينو .ُهْلَعَأَف يقهيبلا

«YY EA)نأل ؛ًاطخ اذه :تيدحلا اذه َبيَقُع يروباسينلا دايز نب رك وب ذل  

 .ًالسرم نسحلا هاور امئإو ؛اذكه هوُوْرَي مل تاقثلا

 "لو رب تت والا اني رک را لوس ل تلق ا ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع )٤۱۸(

 ؛ورحاَست نو اهن باسا ام الرمل اب لع إف عارم تلت لا اهحاَكي
 ثيدحلا :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ ُهَل ْيِلَو آل ْنَم لَو ناَطلْسلاَف

 :يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عيماجلا يف يذمرتلاو )۲٠۸۳(.

 باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف هجام نباو .نسح ثيدح :لاقو )١٠١۲( ثيدحلا

 )١710(. مقرلا يف مدقت دقو .(۱۸۷۹) ثيدحلا :يلوب الإ حاكن ال



 1۹1 حاکنلا باک

 2 ا ت ع هك سك * رد ةب رك هم يش وو

 يوغبلا هب ّمَرجو مكاحلا َّوُه يلَولا ناك اذإ اميف ِهّصن نعولاعت هللا ُهَمِحَر يلومقلا

 2 لولا مدس عارم تس ف رر داما م مگا ف یراق ی

 اهركذ دقو .ةنونجاو ِهاَهُيْلَو اًهَحّوَرُي نأ دارأ اذإو ؛هحيغو ؛همارحإو ؛هلضعو
 اولا مله مهشعب عمجو تأسس امك لوصقلا هذه ف بيلا ذه لع قل

 :لاقف نيتيب يف

 ر 3 ر يع سر عقب مو ص رب r 1 < #ةيق داع اس

 ماكحلل دقعلا نْوكَُي اهيف نسيب ةررحم سمح

 ري # ل e يف صاع فو تا وا 32 0

 مارحإلا عم هتبيغ َكاذكَو ةَحاكَنَو ُهَلْضَعَو يلّولا دقق

 سا ع ام ل

 هنأل دج م هتقفش روفولو هب يلد هادع نم نال ب بأ ءالرألا قحاو

 «ةبوصع هل سيل نم ىلع َمُدَقَف ةبوصعو ةيالو ُهل نأل وأ هك همدع دنع بألاك

 (ْرَأ) ب فنصملا ىتأو .برقأ ناكو بألاب يِلْدُي ةنأل يبأل ْوَأ نوال خأ مَ

 نم برقا هنأل ٌلَفَس إو نبا م ءامهتم مقا يف دعب الحلا ني هنأل ؛امهنيب

 هلوقب هدارسو ٌدحاو امهيف ّدحأملا أل ثزإلاك ٍةَبَصَعْلا ُرِئاَس من مَع من بع
 دعب دقي كان مهيينزاك انه مهييتزتف .طقف ةبصعلا رئاس ىلإ ةبسنلاب (ثرإلاك)

 ىلإ ةدوع حصي الو َساَبّصَعلا ٌئاس ّمُن َلَمَس نإو نبا بألا نيب وأ نيربألا نم معلا

 خا ُمَدَقْيَو ؛ ٌفَدَقُم دحل انهو ثرإلا يف نايوتسي خألاو حلا نأل ؛هرکذ ام عيمج

 :يناشلاو .ثاريملا يف امك ٍةقفشلاو برقا ةدايزل ءِرهْظألا يف بأل خأ ىَلَع نوب

 .حْيجْرت الف حاكنلا ةيالو يفت ال ّمألا ةبارق نأل ارس امُهنأ

 عفدب يحي الف بسنلا يف اهيو ب ةكراشم ال هنأل قو نا جوري
 جور :لاقف ينزملا فلاصخو ألا نم خألل ةيالولا تبلت مل اذهو بسنلا نع راعلا
 يأ يب جوز ايِضاَق وأ ًاقيْغُم وأ مَع نا نبا ناک نإ تالا ُهِيَألا لاق هبو اهب

 ناك نأب ةهبشلا ءطو وأ سوحملا ةحكنأ نم ىرخأ ةبارق تدلاوت ول اذكو ةّرنبلاب ال

 ال رنا نأل ءاهّيلول ًاليكو ناك ول اذكو ءاهّمع نبا وأ اهيحأ نبا وأ اهاخأ اهنبا

 ةغنمي مل ةيالولا يضتفي ٌرحآ ٌببس اهعم دحر اذإف ةعنام تسيلو ةيالولا يضتقت



 حاكتلا بانك 1۲

sumeا  
 يب نم ناک هنأل امنإف تبث نإ كم جوز مال اي مق 7 ةملس ما مأ ثيدحو

 “۲ هما جور ًأسْنأ نأ ] نم ىوري ام اذكو نم برقأ لو ا نكي ملو اهيامعأ

 جوز ابين خي م اق هراصنألا نم اسهنإ ملا ةونب ناك افاق تي نإ

 ِرَرَحُمْلا يف هب حرص امك مهبيترت ف يأ ثرإلاك فلس امل ُهَتَبْصَع مث َقُْمْلا

 بيترتو كانه مهبيترت ىلع اذكهو ُةتبصع مث قتعملا ٌقتعم قتعملا ةبصع دعب مّدقتف

 دَ يقو ؛اًهْيِجَأ نمىلْوَأ اَهُدَج :ىلوألا ؛لئاسم ثالث ىف الإ بسنلاك انه ٍتاَبَصَملا

 اذك نايوتسي :يناشلاو «خألا مّدقت امُهرهظأ ءالولاب امهثرإك نالوق هيحأو قتعُمْلا

 ا عمتجا ولو يلع مدعي حلا ١ نأ ُهلدب يدرواملاىكحو .لوقلا اذه يعفارلا ىكح

 لا وسو اتنا تتت اق تل م نأ هيأ نع ةن يأ نب رمع نبا نع 9(

 ا ينأ هلا الرس يأ هلْوْسَربَو كل هللا لؤُسَرب ابَحْرَم :تلاقق
 أ ی ا 2 اًهيلِإ ؛ ْثَعَبف .ادهاش ئايلا نم حا سَ هتل ؛ةيبصُم يَ

 وُعْذأَسَف ؛ىَرْيَغ ينإ كلو انو ناص كيفك هللا ا ب صم ك كلوت

 اإ بياع الو هاش ْمُهْنِم دَحَأ سف ارال اأو تنر بهذي نأ لا

 .[ يِناضْرْيَس
 علو ري نأ كتبا يرُم) : :َلاَق لي بتلا نأ :ةَملَس م ؛ ْنَع ةَّمَلَس يبأ نب ةَملَس نع @

 جْوَرَف مف ْرَمُع اي ني :هيبأ نع َةَمَّلَس يبأ نب رمع نبا نع @

 باب :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .ُهَحّوَرَف ب هللا َلْوْسَر
 ,.(4055١)و ٤٠١ ١( 2۳) ثيدحلا :ةونبلا ريغب اه ةبصع ناك اذإ اهحجوزي نيالا

 باتك :ننسلا ف دواد وبأو 5١. 7191-4و 79ه ص ٦ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو

 .ًارصتخم (١51؟9) ثيدحلا | :عاحرتسالا يف باب :رئانجلا

 يلا َكَهَلإ نأ ملن تسلا ةَحْلَط اي :ْسَلافَف اميل م أ بلم ةَحلَط ابا ا ؛ ؛ستآ نع (۲۰)

 دلني ذرأ هك فلنا تلا ا هلل یک یخ ھر ضْرَألا نب بت ةع ُدْصَن

 ال نأ ديك أ :َلاَقَف .ًءاَج مَ بهذ :لاف ؟يرشأ يف نإ یخ :لاق .ُهَرْيَغ قاَدّصلا َنِم

 يف يقهيبلا هاور .(ةَحْلَط اَبأ جوز سنا اَي) :تلاق .ِهللا لور دمحم أو هللا الإ 1

 ثيدحلا :حاكنلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو 4١. 4.59 رثألا :ىربكلا ننسلا

 هقفاوو .هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو (14/7075)
 .صيخلتلا يف يهذلا



 حاكتلا بانك

 ٹرإلا فو دبا مدقق الار هبا اط حجل ىلع حألا الق إف هيأ ُنباو ي تعما

 ال ٍةأرملا نبا :ةيناثلا .يعفارلا لاق امك انه درطُي نأ ٌروجيف نايوتسي امهنأ هججو

 0 اذإ :ةئلالا هَل بْيِصْعتلا ّنأل ءهيبأ ىلع مّدقيو جوزي قنعملا ْنباو اهحوزي

 وقلا درطي :ليقو «نيوبأل خألا ميدقتب عطقلا به بهذملاف هيبأل ةوحأو هيوبأل قتعملا

 .ًاعطق نايوتسي :ليقو ءيبَستلاك

 لع ا ا ل ق

 لعمتو «ُكاَطْلسلا ال يأ ءةيَح َتَماَد ام ةقتعُمْلا جوري نم ةأرَملا | ةقْيِتَع جورو

 بيترت مث اهّدج مث ةقتعلا وبأ اهحجّوزيف ةع ىلع ةيالولل اعبت اهيلع ةيالولا

 اه ةيالو ال ذإ «حّصألا يف ِةَقُِْمْلا ن نإ رَبي لَو ققتعملا نبا اهحّوزي الو ءايلوألا

 نب لأ الف اهب مهئالدإل نوحّوزي ةبصعلاو اه َءالولا ّنأل ؛ربتعُي ب يال رابح الو

 نسم يأ ءال هَل ْنَم جور تَنَ اذإق «ةقيتحلا | ىّضِر طارش رشا ىفخُي الو اهتعجارُم

 .حيحصلا ىلع بألا ىلع ْنبالا مّدقيو ةقتعملا تابصع

 قتعمف نكي مل نإف ؛ُبيرقلا اهو عمو ضل ُكِلاَم اهجّوزي ةضمبملا :ٌعّرَ

 «ضعبلا قتعم هعم نوكي :اهيناثو .ةسمخلا هجوألا ّحصأ وهو ناطلسلاف ّالإو ءاَهِضْعَب

 روج ال :اهسماخو ءْضْعَبلا كلام ٌلقتسي :اهعبارو اطلس هعم وكي :اهثلاثو

 .ضيعُبتلاب ةيالولاو كليا فْعَضل ًالصأ اهُجيورت
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 ئان وهو هل يلو ال نم يلو هنأل ُناَطْلُسلا اجور ُهتْبَصَعَو ٌقِيغُمْلا دقق نإ

 لحم يف ًايضاق و أ ناك ًايلاو ؛ةّماعلا | ةيالولا ُهَل نم هب ٌدارملاو .كلذ يف عرشلا نع

 اكو ؟اهريغ م هشيالو لَم ةطوتسم تاک ءاوسو ؛هريغ نود ٌةصاخ ومکح

 اعنتما اذإف امهيلع ىح جيورتلا نأل ُْْمْلاَو ُبْيرَقْلا عم يأ ءَلَضَع اذإ جَرَ
 هيف ؟لولا نع ةباينلا وأ ةيالولا قيرطب هنم جيورتلا اذه لهو كاملا هالو هيئافو نم

 يلولاو اهجيوزت يف رخآ الب مكاحل ْتَنِذَأَو دلبب تناك اذإ اميف هرم هظت فالح

 بي اغ ةنأل عنو یف ىلإ َةَلِقاَغ ةغلاب تعد اذإ ! لْضَعْلا ْلُصْحَي اَمْنإَو «هيف

لإ تعد نإف وفك نم اهجيورت هيلع هيلع
 ع نوكي الو ٌحانتمالا هلق هريغ ى

 اذإو
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 نم دب الو اهقح ُضحم هنأل ءرهملا ناصقن نم ٌعانتمالا هل سيلف ةءافكلا تلصح

 .ةنم ةعحارف هيبنتلا حرش يف ةتحضوأ امك اهجّرزيل مكاحلا دنع لضعلا ت

 ٌّحّصألا يف كلذ ُهَلَف ءاضيأ ٌءوفك وهو ُهَرْيَغ بألا َداَرَأَو ًاءوفُك تنْيَع ْوَلَو

 رصتخملا يف هصن ٌرهاظو يوق وهو امل افافعإ ءال :يناثلاو ءاّهنم ارظن ٌلمكأ ُهنأل

 نع ٍسَلْطَمْلا بحاص ُهلقنو .عتميف اهلثم ىلإ وعدت نأ ُلْضَعلاو :لاق هنإف «هيضتقي

 امم امرهم صقت ناو لو اهني :ريغصلا لماشلا ةرابعو ءاضيأ ّمألا يف هّصن رهاظ

 ربجُمْلا يف مالكلا نأ ٌةريغ بألا ةدارإ يف يفنصملا ضرف نم مِلَعو يلوا هني

 لصأ ف طرش وه امكو طرش اهنذإ نأل ءاعطق ىلؤأ يع نم إف ؛ةّريغ جّرحيل

 ذلا ٌءوفكلا :يلازغلا لوقو .ّقِلْطَن مل اذإ ؛ ُهتتيَع نم نيَع يف طْرَش وه جيورتلا

 طق يخش ةدارإ ىلع هله سه وجو ىلع ةت ينل نم ذأ تن
 امك طقف لولا ي اليو وكي نأ خصب مقتل قير ةو ل :لصف

 «قبطملا ٌنونجلا يف وهو اضي | كلذ نور ؛هترابع بلسل هيو هباب يف فلس

 ريغصلا حرشلا | يف ُهّبشألا ناك نإو ةضورلا لصأ يف ٌةَّحَحص ام ىلع ؛عطقتملا اذكو

 اذه ىلعف ّمألا يف ِهّصَن ٌهاظ وهو :بلطل بلطللا يف لاق .ءامغإلاك ةيالولا ليري ال هنأ

 مرهب رظنلا ٌلَحْخُمَو «ةييغلاك ٌمكاحلا اهُجَّرزي :لبقو .حيحصلاى لع يفي ىّتح رظننُي

 هْيَلَع روُجْحَم اذكَو ءءافكألا رايتخا نع زجعلل ضراع وأ يلصأ يأ لب وأ

 ريغ رمأ هيلإ ضو نأ نسحب الق هناصقنل هيلع ّرْجَحْلا ّنأل ءبَهْذَمْلا ىَلَع ىَقَسِب
 رمأ يف رظنلا لماك هنأل معن :يناشلاو ءاذه :امهدحأ ؛ناهجو يناثلا قيرطلاو

 ةيفسلاو ؛لاملا يف هيفسلاب ٌضصتخُم ليلعتلا اذهو ؛هلام ظفحل هيلع ُرْجَحْلا انإو حاكنلا

 إف هيلع روجح ريغ ناك اذإ اّمع هيلع روجحملاب ٌرررحاو هلثم ُهُمْكُح نيدلا يف
 رئاحذلا بحاص عض نکل .ًان يعفارلا ةركذو ةمالك هاضتقا اذك ةيقاب ُهَنيالو

 نون اور هيفسلاب زرتحاو «هريذبتب هتيلهأ لاورل رهاظ وهو ءهبلطم يف ةعفرلا نبا اذكو ءاهبلس

 ةضوّرلا يف ُهاكح ٌةحو هيف نكل «ريغصلا حرشلا يف يعفارلا حطق هبو «سلفملا نع
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 ين حصيف «دبعلا ليكو تك حاكتلا قرط يف ينسب هيلع روجحلا ليكوت :ٌعْرَ
 .باجيإلا نود لولا

 نع برقألا جورتل ءدَعنَألل ةيآلوْلاَف تاقّصلا ِهَِه ضْعَبب ُبَرْقُألا ناك یتمو

 ُموُدَي ال ناك نإ ُءاَمْغإلاَو «(ىتم) ظل ُهَمَهْفَأ امك تذاع تاز ١ داف إف ايلو وکی نأ

 ناجيه نم ةيشعغلا درک و ريغ جوزي الو مونلاك ُكوكيو يأ ءةعقافإ | َرِظَلا ايلاغ

 ناو ع َرصلا كلذ ةلمح نمو :لاق .مامإلا هب حرص امك «كلذ نم اهوحنو ءاَرفّصلا

 ,ِدَعْبَألِل «ةيالولا لقي َلِيِقَو مونلاك لاوزلا بيرق هنأل ظننا اما موذي ناک
 مودي امم ناک نإو سّرشلل ًاعبت ٍةَضوَّرلا يف هترابعل ةفلاخم هيف (ًامايأ) هلوقو :نونحلاك

 ءاضيأ اموی مودي اميف فالخلا ٌنايرج يضتقت يهو «ناهجوف َرثكأو ری موي

 يعفارلا لاقو «ةيتآلا مامإلا ةلاقمىكح نأ دعب ثالغلاب ريدقتلل ٌةَرايتحا ركذ ازغلاو

 رعت نأ يغبني :مامإلا لاقو .يلازغلا ريغ هيل ضرعتي مل ثالثلاب ٌريدقتلا :حرّشلا يف

 اباهذ ةفاسملا مطقو بئاغلا لولا ُكُذ ذإ اهيف ربتعي ةدم تناك نإف هرفّسلاب هم

 .ةربخلا لهأ ىلإ هتدم ةفرعم يف عجريو .مكاحلا جوزيف الإو ةتقافإ ترلظتتا ًاعوجرو

 ًاضيأ ةيالولا م عنمت ةحلصلا ةفرعمو رظنلا نع ةلِغاسلا مالآلاو ٌماَقْسُألا :د عرف

 .(رطنلا لتخمو) فنصملا لوق يف حاد وهو ُةوُعباتو هيلع صن ءدعبألا ىلإ اهّلقنتو

 ىلع ةتقافإ ٌرظننيو جوزي الف دعت الب ٌلصاحلا ٌرْكَّسلا ءامغإلا ىنعم يف :ٌعْرَ

 يف ىَمَعْلا ُحَدَقَي الو نعل ُهمالكف حفاطلا امأ رظنو ٌرييم هل ّيِتَب اذإ اذهو «بهذلا

 ؛لّمَحَتلا مدعل ُهيداهش تدر افإو عامّسسلاو ثحبلاب دوصقملا لوصحل حلا

 تفرع نإ :يقرافلا لاقو ريغّصملا ةبشأف ةداهشلا يف راوي ٌصقن هنأل ؛ٌحدقي :يناثلاو

 «بيعش عم ىسرم ةصقل اعطقىّمعأ لولا ثوكي نأ راح هب تّيضرو ّجوزلا ةحوّرلا

 ٍدعْبأْلا ىلإ لقي :مامإلا لاق «يناثلا هجولا ىلعو .الف الإ

 هيف روكذملا فالخلا ىّرج َةَمِهْمُم ةراشإ وأ ةباتك هل تناك نإ ٌئسرحألا :ع ر

 .ُهل ةيالو الف ةَمِهْمُم نكت م نإف ءاعطق جوزي :ليقو :ينانلاو «حصألا ةجولا يعأ
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 ةيالولا عَسمتف ةداهشلا يت حدقي ٌصقت ُهنأل يبَهْذَمْلا ىَلَع قال هيلو لر
 اوعي مل ةقسفلا نأل ؛ةيالولا هل :يناثلا لوقلاو ؛لاملا بالو ىلع سايقلابو .ّقّرلاك

 الف هيف ٌفْلَتحُم كلذ ّنأل يظن لالدتسالا اذه ينو :َنيِلَوَألا رصع يف جيوزتلا نم

 ٌقيرطلاو .َنوُيناَساَرحْلا اميس ال َنيرخأتملا راک ىتفأ هبو ٌراكنإلا رذعتی دقو یکن

 قرطلا نم ةلأسملا يف ام ٌعوممجو «يناثلاب ٌعطفلا :ثلاثلاو «لوألاب ٌمطقلا :يناثلا

 و مل اذإ ٌمظعألا ٌمامإلا كلذ نم ىننتسُيو «لصألا نم اهعجارف ًاقيرط ٌرشع ٌدحأ

 ألا ىلع ةماعلا ةيالولاب ريغ تانبو ةتانب جوري ناف «حصألا وهو «قسفلاب

 ا مامإلا يدنع :لوقي نيسح يضاقلا ناك :لونملا لاقو ىنأشل ًاميحفت

 :لاق اوحّرزي ىتح ةاضنلا بمي "هلي ةنكلو ذهشي ال امك ءيِضْعَي الو ىَّماَيَألا جوری

 لاتقلاو ةعتفلا عوق فول قئسفللا عم مامإلا ةيالو يفت نأ كلذ يف ىنعلا َنَأَكَو

 نم ىلإ كلذ ضف هنأل ؛ةنتف فوح جيورتلاو ءاضقلا نيب وينم يف سيلو سانلا نيب
 ةيالولا ٌةانبلس رل ثيحب تناك نإ :لاقف «قسافلا ةيالو ف اغلا ةيفتساو ل ملعب

 اذهو :ةضورلا يف لاق .الف ألإو يلو هب همس ام بكتري مكاح ىلإ تلقتنال

 .هب لمعلا كوكي نأ يغبنيو «ٌرسح لاق يذلا

 .مامإلا ُهلاق يلب ٌروتسملا نأ فالح ال :ٌعّرف

 بهذملاو يدلو لامل قسافلا ةيالو يف فالخلا ىّرجأ نم باحصألا نم :ٌعْرَف
 هنأشي مامعهالاف ٌريطخ حاكنلا ٌرمأو قيقا تايانجلا لحم لاما نأل «عنملاب حطقلا

 وهو سايقلاو .لاحلا ىف جيورتلا هل انه :يوغبلا لاق «ٌقسافلا بات اذإ :ٌعْرَف

 .ةَداَهّشلا لوبقل ٌربتعي ثيح ةيالولا ٍدوعل ء اًربَيَسالا ٌرابتعا ِتاَداّهَّشلا يف ٌروكذملا

 3قّيَدلا ف بفرجلا باحصا ةيالو توبثب عطقلا ةض ةضوَلا دئاوز نم ُبهذملا عرف

 .ناطلسلا ىلإ :ليقو ءٍدَعبُألل تّلقتنا ١ ءيتسافلل ةيالو ال انلق اذإ :ٌعْرَف
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 لَم سيو ةريضص ىلع رارصإ وأ وم اكتر نسي ا سف عرف
 راشتيحو ءانالث مصعب یک کس اميف اهّلقأ ت ارم لتضع اذإ هب قّسفي امنإو ءرئابكلا نم

 فلاحي ام يضاقلا مالك يقو :ةعفرلا نب با لاق «يعفارلا ُهَركذ ٍدَعِبَألل ةيالولاف

 ,اهنوُدو ثالشب ٍدييقت ريغ نم جوري ناطلّتسلا ناب :رحآ عضوم يف يعفارلا م ّحَّرصو

 منيف الإو لضَملاب مناي الف ٌمكاح ةطخلا يف ناك نإ :ُمامإلا َلاقو

 يسافلا انلوق ىلع ىّرألا ٌجيورت هل لهف ةدحاو َلَضَعَف نات هل ناك اذإ ! :ٌعْرف

 ةيالولا نع ةحبرتخُي قسفلا نأ ليف نم نيسُح يضاقلا امُهاكح ناهحو هيف ؟يِلَي ال

 ناَتقفَُم ناتخأ وأ ناب لحرل ٌلاقيف ةلأسملا هذهب نحتعو :لاق :صوصخ نسف هنكل

 .ىّرحألا نود امهادحإ جيورت كلم حاكنلا ماك اهب فلتخت ىلا تافّصلا عيمج يف

 بيرق هنألو ١" 4 ضْعَب ُءاَيلوُأ ْمُهُضْعَبِإم :ىلاعت هلوقل َقَرِفاَكْلا ُرِفاَكْلا يِلَيَو

 معا ةرابعلا هذهو .حاكنلا فالخب ريغلا يف ةيالو ضخم اهنأل «هتداهش ّفلاحو ٌرظان

 ةحّوزملا تناك ٌءاوس ماع ّمكحلا دا ةرفاكلا هبا رفاكلا 8 رحل ةرابع نم
 ا

 اهاّيِإ ةيوزتف بكترا نإف هند يف | اروظحم بكتري ال ناك اذإ ذه مث ؛ةتبيرق و

 يلي ال َرفاكلا نأ :يميلحلا نعو يي املس جيرزك
 ملسملا نأو جيوزتسلا

 نسبا ناك نإو فنصملا يف هب ٌمّرح ام ٌحيحصلاو «يضاقلا هحّرز هذ جيوزت دارأ اذإ

 فالدلا اغإو يمد نم اهُحّرزي هنأ فالح ال هنأ يلون ىعّداو عنملا حص سنوُي

 .كالذك وهو ةتينشلا يل ال رذاكلا نأ يفنصلل مالك مها جلس نم اهجيورت يف

 تبا حات يلي زفاكلاو :َلاق ثيح رحم مالك حيرص وهو ُدْعْبَألا اهجّوزي امو

 ةفنملاو ةرفاكل أ ! يلي ال ٌرفاكلا َّنِإ ! :َلاَك هنأكف رصحلل ةديفم هترابعف ؛ةرفاكلا

 نسم ىرخألا نم ُنِسحأ امُهنم لك ُه ةرابعف نم ًاعيرص كلذ ذحخؤ الف لعفلا مد

 :ليقو .امهنيب ةالاوملا عاطقنال ًاضيأ املس ٍةرفاكلا يلو نوكي نأ روج الو .وجو

 الو لطف يف يدار امركذ دق: يفك ي يف ةاكح ةّصاخلا ةيالولاب زوجي

 ٌّحصألا ىلع ُدْيَّسلاو ٌناطلسلا الإ ةرفاك ٌملسم جوري الو :ةضورلا يف لاق ءِدّيَسلا
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 ت

 لق حو ىلع هدو م ال تاس فاك وري لو :لاق «هتيلوم هم بسلا جرزاذإو

 دقو «كلاب اهُحَّوزي :داّدحلا نبا لاقف ةَ هم هل ناك اذإ ًالإو :ُتْلُق .ًيناروفلا

 دولا مآ عم كلذ دعب ُهَركذ

 ّيِداَنَمْلا تاقبط يف .ناهجو هيف ؟ َةرُحْلا ةّييموحملا جوزي نأ مكاحلل له :ٌعْرَ

 ِنيّدلا يف اهفلاخي رفاك نسم اه لو ال ٌةرفاك مكاحلا | جيوزت نأ :لافقلا ىواتف فو

 «يقارعل رل يلا ييو لافتا ني را زيان رأ موش را نم يدرهك

 .عنملاب يناثلا ىتف وُعقارتو هولعف ول ْمُهيِقن انآ امك «زاوجلاب لوألا ىتفأف

 مل نإف ّيّذلا 8 نم اهجّورتي نأ ُهلف َةّيمِذ جوردي نأ ٌملسملا ةارأ رل:

 .مهيضاق نم اًهِحاَكِن ُلوُبَق ملسملل ٌروجي :ليقف نكي مل نإف «يضاقلاف نكي
 .ْمهِئاََمِل عو ال هنأل :مامإلا لاق .منملا بهذملاو

 يعفارلا لاقو معن :فنصلا قالطإ ٌرهاظ ؟ةيئارصنلا يدوهبلا جوزي له :ٌّعْرَ

 «ةلطاب تناك نإو لليل فالتحا نأل يي نأ نكميو ثرإلاب قحلُي نأ كمي

 َرابحإلا الو ةيالولا عمت ال ةوادعلا :ةعفرلا نب | لاق .رظنلا طوقسو قوادعلا اشم

 :لاق هنإف يوقما هيلإ ُهّبس ّيعفارلا هركذ يذلا لوألا لامتحالاو ءيبهذملا ىلع

 ةي ٌرفكلا نأ ىلع يبني ؟ ال ْمأ ةسكعو ةّيئارصنلا ىلع ةيالو هل بنت له يدوهبلا
 ُمامإلا ثرإللاب ٍهقاحلاب ٌمزحو ءالف ًالإو ؛تنبث لّوألاب انلق نإف للم وأ ٌةدحاو

 .ينايورلاو يدرواملاو
 لكلا 39

 نب اًمِهِرْيَغ ىلع الو َةَدَنْرُم ىلع الو ٍةَمِلْسُم ىلع هل ةّيالو ال ٌدَتْرُملا :ٌعَرف
 .تارفاكلا

 :يدرواملا لاق ئدوهي خأو يس وحج خأو ينارصن خا ةينارصنلل ناك اذإ عو

 نم اهتّوخإ يف ناك ولف اهئاريم ف نوكراشي أمك ٌءاوس اهيَلع ةيالولا يف اوناك
 ثاريم ال امك هل ةيالو الف مالسإلا يعدي

 ةَجْوّرلا وأ ءاليكو وأ اجور وأ الو ناك ءاوس يأ «نيدقاعلا لح ٌماَرْحِإَو دَحأ ما حا
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 رْمُمْلا كن ال ] :هللي هلرقل حاكنلا ةحِص ٌعنْمَي ءامهدحأ و وأ ٍةرمُعلاو جلاب يأ

 حصألا ىلع ييطاقلا مامإلا اذكو مامإلا ريغ يف اذهو .(*"''ملسم هاور [مكي الو
 3 هَدَقَع جاكت لك هِلَصح يف انباحصأ ءامدق نم افلا لاق «ثیدحلا قالطإل

 هب نيا انکو رشم وهو حاكتلا افلم ةقعاذ ! ٌمكاحلا لإ ٌلطاب رهف ٍمِرْحُمْلا
5 
 لنعمل جا

 .يدرواملا | اک © هججو اذه فو َحاكلا هؤافلح دفعي مرحأ

 زن لاو «ةيارحإ 5 رر هيلإ فرن لا زوج :عرف مرحلا فر نأو همارحإ لبق اهيلع َدَقَع لا تجوز هيلإ فرت نأ ٌروجي عر
 4 م شو 2

 داَعْبألا ىلإ اهلي :يناشلاو ءرظنلاو ٍدْشرلا ءاقبل صأا 4 قرأ لقي الو
 مارخإ دنع ٌناَطْلُسلا جور ُهَناَحَحَر رهظي يذلا وهو : يف لاق «نونجلاك

 ُهَلْيِكَو َدَقَعَف جْوُرلا وأ ُيِلَوْلا َمَرْحَأ ولو :تْلُق .باغ ول امك راك كفا ل يلَوْلا
 يلصألا رجع عم بئانلا فرصني نأ دعبي ةنأل يلع هلل او حص ْمَل ُلَالَحْلا

 ىلإ ُبَرْقَألا باغ ولو :ٌّمصألا ىلع لزعني الو ةقباسلا ةلاكولاب للحل دعب جوزيف
 ؛ييضاقلا ةنع بان ُهنم ُةؤافيتسا ٌرّدعت اذإف هيلع نح هنأل ُناَطْلُسملا جوز ِنْيتلَحْرَم

 اهَجَّور ةتوم الو ٌةتايح الو ةناكم فرعی م ُنِإَف ءيبئاغلا ناكم فرع اذإ اذهو

 ام ىلع هيثرو نيب هلام ٌمّسقو توملاب اهيف مك ٍةياغ ىلإ 23 ىهتنا نإو ءًأضيأ

 سال يف هذا لإ ُجْوَريأل اَمُهَنْوُدَو بَعبألا لإ ةيالولا تّلقتنا ضئارفلا يف ٌرّرقت
 انه اذكف .مكاحلا اهجّوزي مل ٍدلبل لا يف ًاميقم ناك ولو .ةماقإلاك ةريصقلا ةفاسملا نأ

 بارلا ءوفكلا تاوفب ٌرّرضتت المل م جوزي :يناثلاو .ءالمإلا يف هيلع صن ام اذهو

 حكي الو ُمِرْحُمْلا حكت أل ] :هيلص للا ُلْوُسَر لاق :لاق ؛4لظ نافع نب نامشع نع (47)

 ةهاركو مرحلا حاكن ميرحت باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور . .[بطَخُي الر

 مرحلا باب :كسانملا باتك :نئسلا يف دواد وبأو )١1094/41(. ثيدحلا :هتبطح

 يف ءاح ام باب :جحلا باتك :عمانلا يف يذمرتلاو .(84591841١)ثيدحلا :جورتي

 يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو «(840) ثيدحلا :مرحملا جيورت ةيهارك

 :ىربكلا نئسلا يفو 1۹۲ص ه ج :كلذ نع يهنلا يف باب :جحلا باتك :نئسلا

 .(؟/؟5857) ثيدحلاو (۱/۳۸۲۵) ثييدحلا :جحلا باتک
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 ناك نإ :ثلاثلاو «بهذملا هنأ ا د دماح را عل ت فز ,ةليوطلا ةفاسلاك

 .ةبيغلاك ةتاذكسا ٌرَدعتي ثيحب ةنجسو 1 يراوت نكيل 7

 طرشي الو «عناملا ولو لولا ةبيغ يف ٍةأرملا قيدصت ةضورلا يق ٌحصألا :ٌعْرَ
 هل لهف ريحأتلا ثاطلسلا ىأرو ةّبلاطملاب ْتَّحْلأ ولف نطابلاب نيريبخ ةداهش اهيف

 تلق ءلوصألا لهأ نع مامإلا امهاور :لاق يعفارلاو ةضوّرلا يف ناهججو ؟ كلذ

 ال :ينالقابلا ركبوبأ يضاقلا لاقو بات اهنأ ىلإ لوصألا ف اود بهذ :ةلففلو

 وه رحآلا نأ ٌرهاظلاو بّهذملا يكلام اذه يضاقلاو .ىهتنا .كلذ ىأر نإ اهبيجُي

 َلْبَق جوز ولو :ُمامإلا لاق ُهْمَلَعاَف نيهجو تاذ تسيل ةلأسملاف دشيحو يرعشألا

 انيبسُم ناكو ةيورت ذفن اًهِحاَحْلإ

 نأ ٍدَعبألل ناي نأ يضاقلل ر «ةريتعملا ةبيغلا برقألا لولا باغ اذإ :ٌعْرَف
 سا #8 ع

 الخلا نم جورخلل «يضاقلا جّوزيل ُةنِذأتسي وأ وا جاور

 نب هم اسار اک هی رت عفوا فيولا ل
 يصوي ال امك ليكو تلا يول روج ال :روث وبأ لاقو ءاهنذإب الإ روج ال :ليقو

 فلاسلا ثيدحلاب هزاوح ىلع يدرواملا لدتساو .ُبينتسي الف ٌبئان نالو ةيالولاب

 ليكو تلا وه اهو فذإر "۲ ْلِطاَب اهُحاَكِنف اهو نذإ رْيغب تحك وارا اَمّيَأ ]
 ليكو تلا يف ّنييعتلا كلمتي نال نقطألا يف جلا يَ طر الو اه ال اهر

 الإ ليو ال هنأ ىلإ وعدت ُةتقفشو تافرصتلا رئاسو عيبلا يف امك قالطإلا كلميف
 يضالتخاو ضارغألا فالتخال كلذ طرت رش :يناشلاو یراییحخاو ورظنب ي نم

 ذأ ولو «يقرافلا حصر رايتخالا نسُح ىلإ وعدت ةقفش ليكولل سيلو جاوزألا

 ال 503 ؛نالوقلا نييعتلا رشا يفف دحباو بألا رخل كيلا و ا حاكتلا يف بل

 :مامإلا لاق «ليكولا بفالخب ا ندب يعي لولا نأل ءاعطق طرتشُي

 )١74(. مقرلا يف مدقت (455
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 نكل ةءافكلا كرب ٌةأرملا تّيضر إو فالخلا درط يضتقي باحصألا مالك ٌرهاظو

 نويعتلا طارشال ىنعم الف ةءافكلا تطقسأ نم امأف ضرب ل ْنَع ةصيصخت سايقلا

 يف حص «ناهحو اهنييعت طاّرشا يفف ؛ٌةأرم | هل جّورتي نأ لکو ول :ٌعَْف

 .َُمَدَع انه حجرو ؛طارتشالا :ةلاكولا يف ةضورلا

 : ءوفك ريغب جوز ولف «رظنلل ةياعر يفك َرْيغ جورب الف ُلْيكوْلا طاح اتي

 .حيحصلا ىلع حصي

 فالح هنأل يصب مل ّرخآلا جوزف ُفّرشأ امهدحأو نايوفك بط ول ف

 .ظحلا

 ريغ اهئورت ل لهف تشي نع يحز :تلاقف طا ذل نزوح اذإ
 ةحصلا ٌرهظت امنإ معن :امهريغو ييسحرسلاو مامإلا دنع اًمُهُحصأ ناهجو ؟ءوفك

2 

 يا يحوز :تلاق ول امك الق ةَقْلْطُم تناك اذإ اما يعم يف ٌةئيشملا تناك اذ

 ا

 اهاضرب اهحّرزف ؟ تواس مكب تا ْنَم اَهْحَّوُرَو لیکو لل لولا | لاق :ٌعْرَف

 .قاَدّنملا يف يعفارلا ٌةَركذ حص لمل رهم نودب ءوفک ريغب

 لکو هل تلاق نإ ءاي ايث اهنوكل امإو بألا ريغ هنوكل امإ ربْجُمْلا ُرْيَغَو

 ُمامإلا ىعّداو ؛جيورتلا لصأ يف هّمدعو اهنذإ يعاري امك الق ُهَتَهَن ار لکو

 ل اتنا مسي ال اق نإ ! :يدرواملا لاق نكل ينافلا يف فالح ال هنأ يوغبلاو

 :تلاق ْنِإَو ءاهنذإب الإ اهحّوزي نأ ليكو لل سيل نكل ُهنم اهُعنم رثؤي ال امك لیکو تلا

 هنأل يالا يف ليكل هلل كهن الو ليكو تلاب ٌهرمأت ملف تقلطأو «يِنْجَوُز

 ءامهنم ىلوأ لب نذإ ريغب ليكوتلا نم نامكمتي مقل ّيصولا ةبشأ ةيالولاب : ٌفّرِصتم

 هفرصت ةحص يف طش جيورتلا ف اهنذإو ,عرشلاب ةّيلصأ ةتيالو وهو نابئان امهنأل

 ولو «ليكو لاك نذإلاب اإ ٌلكَوي الف نذإلاب د فّرصتم هنأل ءال :يناثلاو هلصَح دقو
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 َجِيورَعلا كل ال ُهنأل حملا ىَلَع حب ْمَل حاكنلا يف ف اهناذنسا لبق لکو

 ُهلف نذإلا طرشب اهًجورت يلي هنأل «حصي :يناثلاو ريغ لكي اضب ف رائنيح هيسفنب

 ةأرملا لولا ُنذأتسي اذه ىلعف .طرشلا كلذ ىلع ًافرقوم ىقبيو هريغل ُهَل ام ٌضيوفت
 ًاليكو كوكي راشنيح ُهنأل ويسفنل نأتي نأ روج الو جوري مث يول ليكولا وأ
 ةعفرلا نبأ لاقو :يعفارلا هب مرح «حاكنلا يف ليكوتلا ةيالو اهل تسيل ٌةأرملاو اهنع

 ويضل اهوا نأ َرَجُي نأ ُهبشألا

 جوزي نأ هل لهو «ليكوتلا هلف هيلع ترصتقاو يجيوزتب لکو :تلاق :ٌعْرَ

 ليكو تلا هل امم ُةٌعنم دعبي هنأل ؛معن :ةضورلا لصأ يف امهّحصأ ؛ناهجو هيف ؟هسفنب

 يجيورت يف كَل ُتْنْوَأ تَلاق ول :ةياهنلا يف لاق هنأ رهظألا هناك يعفارلا ةرابعو «هيف

 «هجولا اذه ىلع نذإلا حصي ال هنأ ةّمئألا هيل ! بهذ يذلاف «كيمفنب يبْحّورت الو

 اذه ةضورلا يف ٌفئصملا لمحو .ًءادتب دبا يبدل ضيوفتلا تلعجو لولا ٍتعنم اهنأل
 .ًالقتسُم اعرف

 تقلطأ نإ جوزلا نييعت طريشُي لهف ةأرملا نذإ دعب ربحُمْلا ٌريغ َلكَو اذإ :ٌعْرُ
 محملا ليكوت يف امك ناهجو هيف ؟ نذإلا

 «جيوزتلا هل نكي ملو ةلاكولا تسلطب ليكرتلا دعب نذإلا يف تعحر ول :ٌعّرف

 .ٍةعفرلا نبال رظن هيفو

 ٍدوقن معأ ىلإ فرصتي رانيد ةئاع جيورتلا يب لكو اذإ :يوغبلا ىواتف يف :ٌعْرَ
 ليکو تلا حصي ىتحا دقن نمم ذأ نم ب الف ةيواستم ٌدوقت دلبلا ف ناك نإف بلبل

 نالف ُهَنْبا تحور ول ىتح ٌليكو دقاعلا ناب دوُهَشلا ملِع نم ّدب الو :لاق .جيورتلاو
 ١ ا ” هيد د 9 ما 2 31

Eجيورتلاب نالف ليكو ينإ لقي مل ام حصي ال هليكو . 

 تجوز :جززلا كرل يلو و نواف تنب كجو يلوا ليكو لقي
r جخ 

 فالخلا ىلعف هل لقي مل ناف يأ هَل اًهَحاگن ا کز نو ا ين

 مو هَل تبق :لاق ولو ءاهجيوزت رأ اَيَحاَّكِب :لقي مو «تلبق :لاق اذإ اميف فلاّسلا
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 نالطبلاب عطقلا ناقيرط ةّحصلا يف لاقي نأ ُّيعَتي :ةعفرلا نبا لاق ءاهحاكن :لقي

 ت تبق جوزلا لوق يف نيهجولا ىلع ٌجيرختلاو

 ی ا رو کر ترا

 ٍةّهح نم كلذ يف بّرْعأو :ةعفرلا ب لاق :يعفارلا لاق .زاج .ًانالف اهو :يلولا

 .لصألا قبسي ال ٌعرفلاو باجيإلا عرف وهو لوبقلاب ءادتبالاب ءافتكالا

 روهظب أ ُةَمَجاَح تره نونجمو ةا ةو جيو : َربَجُملا مرلي ع

 ىلع ةبئزملا ةحلصملا روهظب األ ةراشإ نع ًءاَمشلا عقرتيو يأ ناقوتلا ۽ تار

 حرص «كلذ يف امُهنيب قرف ال هنإف نسحأ ناك امُهتحاح ْتَرهظ :لاق ولو كلذ

 يف غولبلا طّرشاو فنصلا هع ةع رحم ةرابعو «ًيعفارلل اعبت ةضورلا يف هب

 يف ُهَدعب امو ُهَلبق ام اءافتكا نونحلا يف ُفئصملا ٌةركذي ملو ةّجاحلا لحم هنأل ,ةئونحم

 يضف طولا ترهظ ول مَعَ «لاحلا يف ةحاحلا مدعل صو ٍةرْيِفَص ل هيلع ةلالدلا

 بوجولاو «عيبلا بحي ةدايرب هل ام بلط اذإ امك هيلإ لام زامل ناما یوو

 ةَسِمَُم ةباجِإ نع نإ ُهَرْبَعَو َربِجُملا مري اَيَو نّوُمْلا موُرلِل ُدَمبَأ ريغصلا يف

 ال انيرمْحَت جوزا

 هطورشب ٌركبلا نار حلاو بألا اهنم روص يف نيبناحلا نم ٌابحإلا :ةدئاف

 ىلع َدّيسلا وُه ٌربجُيو ,لوق ىلع هُدْيَس هر ٌدبعلا اهنمو ءامّشربجت يهو فلس امك

 .يتآيس امك لوق

 اولكاوتي المل ؛ٌحّصألا يف َةَباَجإلا ُهَمِرَل مه مُهضغب تلاسف ٍقوخإك ني م نإف

 مهضعب يعّذف ٌدوهش ةعقاولا يف ناك اذإ اميف نيهجولاك ناهحولاو يحل ا لطعتين

 يأ ٍقَجَرَد يف ٌءاَِلْؤَأ َعَمَتْلا اَذِإَو ءاضيأ بوحولا كانه حصألاو ةداهشلا ءادأ ىلإ

 هدعبو دقعلا طئارشب ملأ نال ميقا اجور نأ ْبِحْسا (قوخأو ماما

 هنأل مُهََسَأَو حلا بط ىلع ُصَرْحَأو ٌقَفْسَأ هنأل «مهعروا
 يگ *
 ةرثكل رومألاب رب |

 ريغ جّوز ولو «ضعبلا راثيتساب مهضعب ىذأتي الو ءارآلا عمتجتل مُهاَضرب (هتبرحت
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 يأ «عرفأ ًأوُحاَسَت ثر َنقابلل ضارتعا الو حص ءوفكب اهاضرب لضفألاو نسأل

 دّدعت نإف بُقنم ُهألوتي نميف صاّصِقلا ءايلوأ نيب عرقي امك بطاخلا احنا دنع

 أو حّلصألا يف يضاقلا ّرّظَن ءاعيمج امُهتيضر نإف ةأرملا ٌهاضرت ْنَّمِم ٌجيوزتلاف

 ُهَلاق امّهنم ّحّلصألا يضاقلا جّوَرُيَف لع وهف كلذ دعب اوحاشت نإف وجی ورتب

 يف حص مهن لكِ وأ قو عرف تجرح نم ريع جوز ول وغو يارد
 ال :يناثلاو . .ةعزانلا عطقل يه امو ضع ةيالو ٍبْلَسِل تسيل َةَعْرَملا ذأ حمال

 ُهَفَعْرُف اجرح نم ضف اذإ اذه ىلعف :يدرواملا لاق ةَعرقلا ةدئاف رهظتل ؛ حصن

 اذإ اَّمأ بان وكي ال لوألا ىلعو دنع ابئان ناك ءايلوألا َنِم هريغ ىلإ جيورتلا

 مّهعامتجا طرتشا ءيِنوُحّرَر :تلاق ولو ءاعطت حصي م هريغ جوزف احاول تنو

 ٌنوكي نأ ةجتيف :ُمامإلا لاق ءةحصلاب انلق اذ اذإو باقم يلجُم حصو ءّمصألا ىلع

 اذإ اذكو الف ريغ نم ناك نإو ناطلسلا ني ٌعارقإلا ناك اذإ ًاهوركم جيورتلا

 الو ًاعطق حصي ناف . .عارفإلا لبق حوزي نميف عؤاست | عم جيورتلا ىلإ امهدحأ ٌردتبا
 .يلجُم كلذب حَّرص دقو ًاهوركم نوكي

 سام اك ع

 وأ ةنيبلاب يأ «قباسلا فرع داف ارْمَع ٌرْخآَو ادْيَز ْمُهْدَحَأ اَهَجُوَو ولو

 ص هلرقل ال 3 يناشلا اهب لحد طاب يناثلا ُنوكيو يآ أ حملا رهن «قداّصتلا

 لحمو «“"يراحبلا طرش ىلع مكاحلا ُهَحَّحِص [ قحا لوألاف ناّيَولا اكا اذ

 ناك نإو «حاکن الف ءفك ريغ اناك نإف ءاءوفك نيج وزلا نم لك ناك اذإ كلذ

 هيلع صن ٌرخأت نإو ٌحيحصلا وه ءوفكلا ٌحاكنف اءوفك ٌرخآلاو ءوفك ريغ امهدحأ

 ٌةّيِعَمْلاَو قبل ا َلِهْج وأ اعم اَعَقَو ٺار ةءافكلا اوطقسُي مل اذإ ام ىلع ٌلومحوهو

 نط هرس نع )٥۲/۲۷۲۲۳( ثيدحلا :حاكنلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور ® (174)

 ةحيحص اهلك نعملا اذهل اهتركذ ىلا ةحضاولا قرطلا هذع :لاقو ل يبلا نع

 .يراخبلا طرش ىلع رقم يبهذلا هقفاوو .هاحرخي م و*يراخبلا طرش ىلع
 7037 ص ۷ ج :(7815-58417) ٹیدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 :عماجلا يف يذمرتلاو )۲٠۸۸(. ثيدحلا :حاكنلا باتك" :نئسلا يف دواد وبأ هاور @

 .نيسح :لاقو )١ ١١١ ثيدحلا :حاكنلا باتك
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 ٌنُيعتف رخآلا نم لوا امهدحأ سيلو ٌعدتمم نلف ؛ىلؤألا يف ما نالِطابف
 قباّسلا ىلع ٌعالطا الف ابر اعفادت اعم اعقو 3 ؛ةيناثلا امأو هامُهَنالْطُب

 ىَلَع نيتي ملو ءاَمِجِدَحَأ قْبَس فرغ ول اَذُكَو َيِنَل دقعلا ءاضمإ رذعت اذإو ءامّهنم

 ال امهدحأ مدقتب ملعلاو ياضمإلا ردع ةّيعملاو سا ا

 نم جَّرخم : :ينانلاو ءاذه امهدحأ ؛نالوق :يناثلا قيرطل او :مّدقتملا ملعي مل اذإ

 أن قس أو یال ةرثلا فدك ارب دن رطل هل لع يأ
 هعفر ىلع مرحملاو .دقعلا ةَّحص احن انأل نيني ىح قولا بجو ةا
 تبني اميف تبغي نأ عرّشلا ٌمكحو ؛يعرش قيرطب الإ هل ىنعم ال هعافتراب ٌمكحلاو
 ْتْخَسَف ٌمكاحلا لوقي نأ طوصحألا نأ :بيذهتلا ينو ُهّلِصَأ ٌلكشُ اميف ُفقوتيو

 نإف ءرخآلا نم اّخر من امهدحأ َقْلطُي وأ قّيلطَتلاب اَمُهُرمأَي وأ قبس نم حاكن
 «فلاسلا يأ ِدْيِدَجْلا ىَلَع ًءانب اَماَوغذ تيس قس اَهَمْلِع جز لَك ىعا

 ېز لک) هلوقو ةدئاف ال ذإ ءالف هبت م نإف يأ ,حاكدلاب اَهِراَرْقِإ لوب هَر

 ةلوقو .ْتَحِبّس اَّهَمْلِع امهدحأ ىعُدا ول هنإف ءطرش هنأ دِصقي مل و ةلاسملل ٌنايب وه .

 يول | ىلع امّهاوَعَد نم ٌرازتحا وهو رّرَسُمْلا يف هب حرص امك اهيلع ينعي (اَهَمْلِع)
 لّ ال ُهَرارقإ نأل ؛الف الإو ؛حصألا ىلع تعيس ًاريجم ناك نإ هنأ ُةُمكحو

 ْفّلَسُي الو ٌمَّمسَت ال اهنأ ٌةُمكُحو رحآلا ىلع امهدحأ ىَرَْد نم ًاضيأ زازاحاو

 ملْعت اهنأ ايعا اذإ امع هب ُرَرحي (هَقْبَسب) هلوقو «ررهمجلا هلاق امك رخآلل امهّدحأ

 لهجن اهنأ يأ ءاسقلُخ تركنا نو ءلهحلل مست ال اهنإف «نْيَحاكنلا دح دحأ قبس

 نبا ُهدافأ امك يدرواملاو نويقارعلا لاق هبو ّمألا يف صوصنملاف تفلح اذ .نباسلا
 ُهَعبتَو ٌرخآلا لكن اذإ امُهنم َفْلَح ْنَمِل حاکنلا ا لاقو ؛امهنالطب :ةعفرلا

 ,رخآلا ىرغذ ٌعاَمَسَو ُهُحاَكِن تت امهدحأل ترَقَأ ذ إو ريغصلا يواحلاو يعفارلا

 ؛ِدْيَزِل اذه :َلاَق ْنَمِيِف ءرارقإلا باب يف نيقباسلا رتل ىلع يبي ُهَل اهفيلختو

 لصحي مل نإو ؛مرغتف رن نأ اجر مَعَ مع :انلف نإ ؟وِرْمَعِل ْمَرْغَي لَه ءوِرْسَعِل لَ
 دملا لركن دعب يعدملا ني َنأىلع ٌءانب نالوقف ءال :انلق نإو .ةّيجوزلا يعدم
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 ثسيح امهباب ف نايتأي تالوق هيفو يعدل ايليف كر هلع ىلا ر ارقاك هيلع

 نال ءاَمُهاَرْعَد عملت ال اذه ىلعف ءلّوألا امُهَرَيظأ هللا َءاش نإ ُفنصمل !امهَركذ

 لوقلا ذه رلع م ةدئاف الو ارقا هو ایر ةعب وع فلس “ی ا اهيا

 تاكو يأ «رحآلا هينا ناي هينا تنب جيرزت يف دقَع َىَقَرَط ىلوت ولو :لئعَم
 يقيشب نايتإلا طرشيف هِيالو وقل ٌحّصألا يف حص ءرابحإلا ةيالرب امهيلي دحلا

 عم ناسنإلا باح نأل حصي ال :يناثلاو ءامهدحأ يفكي :ليقر «لوبقلاو يباجيإلا

 حا لاسم بألا عيب يف هفالخلا ىلع فالخلا نيسُح يضاقلا ىنيو .مِظي ال هيسفن

 نم اهيلو وهو هِتنب تسب جورب نأ دا رأ ولو «ورجح تحت امهو رخخآلا نم نيدلاولا

 امهنإ :لاقو ؛مامإلا امهاكح ناهجو هيفف ورجح تحت هل نباب ةَموُمْعلا ةهح

 ؛نيرربحب امهنوكب صحي ال نأ ىأرو :باتكلا ةلأسم ىلإ راع اکو تاروهشم

 جوزي نأ د داراف مَع وم رك هنباب هيلو جوري نأ دارأ ول ولا نأ :يواحلا يو

 هریک تناك نإو ءاهّرابج | كني ال هنأل ر مل ةريغص تناك إف «ونياب هيأ تدب

 ٌعُمتحاف هيا نع ُهل ًالباقو اهيلع حاكدلل ًالذاب ٌريصي هنأل ءًاضيأ زج م ا

 زاوح يفف ًاريبك نبا ناك نإو ؛هسفن يف امك حصي ملف هتهج نِم لوبقلاو لذي

 نبا لاق ءاهتود نبإالا طح ىلإ عبطلاب ليي هنأ :عنملا هجو .ناهجو اهب هجيوزت

 .هيلع صيصنتلا عم ٌديعبو نذإلا قالطإ دنع ناك نإ بيرق اذهو :ةعفرلا

  E 8 75 “oulر + ب 8 1

 اهجيورت معلا نبالو «غلابلا هيباب يأ تسب جيورت علل :يعفرل رلا لاقو :ع رف

 زاحج نذإلا يف ُهَسّيَع نإف «هانزّوجو ٌنذإلا تّقلط أ اذإ اذه امهيف «بهذلا ىلع هنياب

 ١ حاكن ةنأل «(بسضلملا ىلع حصي مل لفطلا هنياب اهجوز نإو ءةَمْهَتلا ءافتنال ًاعطق

1 

 .ةدودجلا رق هل سيلو ةعبرأ ُه هربت

o f Noيبق 2 سرا ورا را  

 ءيِضاَقلاَف قف نإ يجرد يف مع نبا ُهُجْوَرُي لب هفت ملا نبا جوري الو

 يلو آل ْنَم َحاَكِن يِضاَقْل َداَرَأ ولف « معلا نباك تعمل او ْدَجلا يف يذلا ىنعملا ِدَقْمِ
 E ةو هةل 1 و هد هما رن

 يحلبلا ىَيحي وبأ بهذو ّحّصألا وه اذه ءةتقيلخ وأ ِةالْوْلا نم ُهَقْوَق ْنَم ُهَجَوَر اهل



 ۷ حاكللا ةباتك

 هب مرح هل هِدفيلخ جيورتو . .ىَدَكي اهن ةو ئر عفو الرعب نأ لل يضاقلا

 .هتومب ٌلزعني انلق اذإ هيف هيف هحو ّجيرخت ةعفرلا نبا لواحو «باحصألا

 نم ٌهَقوف سيل هنأ :زاودملا هجو .ًاضيأ فالخلا اذه ٍمَظْعَألا مامإلا يف :ٌعْرَف

 نم يضاقلا ةفيلح حوزي امك ةيالولاب ُهنم اهرب يضاقلا نأ حصألاو .اهُحّوري
 يلو ؛هيف زاوحلاب لاقف مزح نبا | ٌةفلاحو يرهاظلا | واد عنملا ىلع انقفاوو «يضاقلا

 ريغ لولا نأ ٌعراشلا طرشي ملو :لاق كلامو ةفينح يبأ نع ُهلقنو ءاقلطم ولا

 .اهَجّرَرتَو ةّيِفَص قتعأ دقو .عدملاب صن ًءاح الو حكانلا

 .هيسفتكف ريغصلا هنباب اهجورت ءالؤه ٌدحأ دار ول : عرف

 انزّرجو تَفلطأ نإف هاه يف همس اذإ كلذف هسفنل انزوج ثيح :ٌعْرَف
 .ناهحوف قالطإلا

 دَحأ يف اليك لكي نأ زوج ال نيقرطلا يلون ٍدجاَولْروجَي ال امك
 يلع ياقا فال لكوملا ُلْغف ليكولا لع أل ؛حّصألا يف اَمِهِِف نيكو
 زوجي :ثلاشلاو ءدّدعلا دوحجول زوجي :يناثلاو قلك لاب ال ةيالولاب نافّرصتي امهنإف
 .نيفرطلا نم هتيالو ٍماّمَنِل دحل

 ىّلوتف هيسفنل هميوزت يف ُهَلكو وأ ُبِطاسخلا ُهَلكوو ًالُخَر لولا لكو ول :ٌعْرَ
 .حصألا يف حصي مل نيفرطلا

“4 
 ا

 .هُيَقرط حلا يلوتك وهف «ةرابحإ هل انرّوجو ريغصلا هدابعل ُهَنمأ جوز :ٌعْرف

 ؛يناثلا هحجوزي اهحاكن لوألا ًدارأ نيوبأل رحآلاو بأل امهّدحأ مع انبا :ٌعْرَف

 .يضاقلاف الإو لوألا هجر «ءاوس امه انلقو يناثلا ٌدارأ نإو

 يضاقلل سيل «تغش د نم يجوز وأ يحوز :اهقتعم وأ اهّمع نبال ْتلاق :ٌغّرف
 «كّسفن يحوز :تلاق تاو حاب يور نم موهفلا ًنأل ءنذإلا اذهب اهب هُجيوزت

 ال يدلعو :لاق .اهاّيإ هّيوزت يضاقلل روج هنأ باحصألا ضعب نع يوغبلا ىكح
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 ُهانعم نأل ءٌراوجلا باوصلاو :ةضورلا يف لاق .يضاقلل ال هل تنذأ امنإ اهنأل ءزوحي
5 5 

 .ياّيِإ كح وزي نم ىلإ ضّوف

 يأ َنْيِوَعْسُملا ءايلزرألا ْن ضب وأ اًهاًضِرِب ءافكك َرْيغ يلوا اَهَجَوَز :لطف
 اذإف ءايلوألا ٌقحو اهقح ةءافكلا نأل حص نقال یضرو اهاضرب مامعأو ٍةوحإك

 ٌةمطافو ةَماَسُأ يجكنا ] ةمطافل لاق ةهنأل ,مهيلع ّضارتعا الف اهطاقسإب اوضر

 ةَفْيَذُح اأ نأ ] نيحيحصلا قو 67" يلاوملا نمو عاصف يک ةماسأو ةّيِشرق
 ماع ه8 ب

 َداَدْقمْلا ناو 1.( ةع نب دولا هيأ ةئئاب ُه هان ناک يذلا مياس ُهَالْوَم وَر
7 

5 
 اص رج ل

 مح وأ يور وَر بيطلع نب ريا و نب ب ةَعاَبض جور يدل دوسألا نب
 هك

3 
1 3 

 ياو .شيرق نم ةرهز ينب نم وهو ٌةاَنبت ةرسألا ناک معن “[ ةيشرق يهر

 ترك اول لور تاج هلا اقلط صفح نإ رع نأ !سيق تنب ةمطاف نع (475) ر م ي

 ف بم نیت یف لمر هنو موتك أ نا م يش  :ا ل كل
 مح اأو ناس يب ن ةهواَعُم نأ هل ترك تلح الق : :تلاق [ يينيذاف تلح

 - اسا يش ةع عشنا زر فخ وأ أر : ےل ا نرس لاق ؟يِاَبَطَح
 :حيحصلا يف ملسم هاور .ع ةّماسأ يجكنا .ُهَل هل لام ال كوع ةَيواَُم اار .ِهَقَباَص نع
 يف دواد ربأو ۰/۳١ ١(. ثيدحلا ءامل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب :قالطلا باتك

 :عماجلا يف يذمرتلاو .(5784) ثيدحلا :ةتوتبملا ةقفن يف باب :قالطلا باتك :نئسلا

 )١١84 ثيدحلا :هيخأ ةيطيخ ىلع ٌلُحَرلا بخ ال نأ ءاج ام باب :حاكنلا باتك
 حيحص :لاقو 0١ ٣و

 ناَكَو - سمس ربع نب ةَ نإ ةع نإ ةقيذ ابا ذأ ] ؛اهتع هللا يضر ةشئاع نع (؟10)

 نن هع تب ادله أ تلي ب ةَحكلَأَو املاس ین - ا ارذب دهش ْنَّمِم

 :حاكللا باتك :حسيحصلا يف يراخخبلا ها 0 .[ ٍراّصْنألا نم رمال ىَلْوَم َوُهَو هِيَ
 :حاكنلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو .(۸۸١٠)ثيدحلا :نيدلا يف ءافكألا باب

 :لاقو )١4.١48( ثيدحلا ؛:ةحوزلا هب تيضر اذإ ءوفكلا ريغ حاكن دري ال باب

 .ىلْؤُم ني تحور فانم دبع نب سمش دبع يب نم ةيشرق هذهف

 ؛رْيَبرلا تب ةع ىلع 4 للا لْوْسَر لعد: تاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع @ (470)
 اهل لاقف ا محو الإ يندحأ ا :تلاق ع جحا سدر كلَعَل ) :اهَل َلاَقَ

5 
 نب دادشملا تحت تناك و عيت يح يلم مُلا :يلوق ؛يِطرتشار يجُح]
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 ِنَمْحرلاِدْبَع ا
 امك عملا ىلع روهمجلاو . ف كافكا شيرت لاوم ا فدلع ان :معت «قيّدصلا

- 
 لك يق نب شغل تب جوز نیل 1 أر يو رو ؛هدئاوز نم ةضورلا يف هلقن

 ةيميت ٌةَفاَحَق ة يبأ تن ٍةَوْرَك مأ ةحعأ يه اغإو ّمْهَو هنأ ٌرهالفلاو .“يدرواملا ةركذ

 يف ملسمو ,(0.088) ثيدحلا :ساكنلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .دَوْسألا

 .(1؟5١19/9١) ثيدحلا :للحتلا مرحلا طارتشا زاوج باب :جحلا باتك:حيحصلا

 :( ۸۸٤ر ثيدحلا يف لاقو ١(« ۸۷٤ر ثيدحلا :یربکلا ندسلا يف يقهيبلاو

 بسنم ةرهز يب نم ٌلحر دوسألا ُفيلح كلام نب ةن نب وُرْمَع وه مادقملاو

 نب بلطملادبع نب ريبزلا تب ُةَعابص هنم تحري دقو مهبلص نم نكي مو «هيلإ
 .مشاه

 هانلطبض ؛يِراَرْمَب :وهو ؛كلذك سيلو .ينارهنو يناورهن (؟و )١ ةححسنلا يف © ®

 نم لقن يوحدلا نيا نأ ودبي ام ىلعو .هل رجح نباو ريلادبع نبا ةمجرت نم
 ةخسن يق نأ ىلإ راشأ باعيتسالا باتك ققحم نأل (ينارهنلا) هتمجرت ةحسن

 .ظحالتف ؛ينارهنلا :عوبطملا باعيتسالا باتك لوصأ نم (حوأ)

 رظني .ّيِاَرْهَبلا دورطم نب همام نب ٍةعيبر نب كلام نب ةت نب ورمع نب ُدادقملا ©

 نبال باعيتسالا يلو )۷١٤۸(. مقرلا :رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت
 نبا لاق ‹فیعض ًايشبح ًادبع ناك هنأب لوقلاو :لاقو .(555-) مقرلا :ريلادبع

 نم «يوارهب هنأ حيحصلاو ؛ادبع ناك هنإ :هيف لاق نم لوف حصي الو :ريلادبع

 .ديعم ابأ یکی «ءارهب

 نب نخاع تخل تئارو :ت هنأ نع ينحل نابلس يب نب واف نع ۷
 04 .۹) رثألا :ساكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(لآلب تحت وفرع

 نأ ركب ييي نأ االسم ملأ نب : يز نع ليسارملا يف دواد ربأ هركذ اميف :لاقو

 7 [؟لآلب ْنِم متن َنِيَأ ] :لافقف ؛نآلف نِ اتا جور :أو لات 4 تا | َلْوُسَر

 رهو .ىهتنإ هم يت نب فرجا نم ثم الكر 5 :َلاَق .ُهرْحّرَرف .انالث اعا
 8-51١, ص :ءانكألا جيوزت يف ءاح ام باب :حاکنلا ب :دواد د يبأ ليسارم يف

 راّصق سيق نب ثعلنألا هب ها يدع ل و و هلا حرا لا لق (4)

 ين لوقلا باب :حاكنلا باتك :يدرواملل ريبكلا يواحلا :( هللا لْوُسَر فلس
 .8١1ص ةجاءافك ريغ نم ةأرملا تجوز اذإ اميف لوقلا لصف :نيحوزلا نيب ةءافكلا
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 نأب ٌرمع مه كلذكو .«”:)شيرقل ٌءافكأ ةدنك تسيلو ينك ثعشألاو يشر
 طرشي تسيل ةءافكلا نأ ىلع هب لدتا ام “ہہر الا الس نم هب حوزي

 لخأل ٍةَروُرَضلِل ٌراَج كلذ نإ لاقي نأ الإ ُهئِفاكي ٌدحأ الو هريغل هتانب بلا ٌجيورت
 .“""هينب نم هتانب جيوزت ڪلا مدال راح امك ٍةَرِهاَطلا ةّيرَذلا نم لصح امو ٌنهلسن

 ةيالولا يف هل ّقح ال ذإ ؛ضارِتْغا دعبل سيلف ءاهاتصرب ُبَرْفألا اَهَجوُز ولو
 ىلإ ةّجاح الف راشيحو برقألا عم الو ٌثوكي ال َدَمبألا ذأ ًهاضنقمو ؛ُهرلَلع اذك

 ينعي مُهُدَحَأ اَهَجْوَر ولو ءحاضيإ ةدايز وه : :معن ؛(َنيِركْسْمْلا) هلوقب هنع زارتحالا

 مُقنأل حصي ْمَل مُهاَضِر نود اَماَضِرِب ءوفك ريغب يأ ءهب ءنييوتسملا ءايلوألا دحأ
 ْمُهْلَو حمي لوف يِفَو قأرملا نذإك ْمِفندِإ َريَتعاف ةءافكلا يف قوقح ُباحصأ

 لاقو ءًابيعم ىزشا ول امك نالطُبلا ال َرايخلا يضقي ناّصقنلا نال ,خسسفْلا

 يرحنلا نبا نع هانتبلأ ام حيحصلاو (هتنب) نم ءاهلا فرح طقس ةعوبطملا ةخسنلا فو

 .-هلل ١ همحر نقلملا نبا -

 يف رهو سيق نب تععألا ىلإ رن أ ينأك ؛د باطخلا نب رمع ىَلْوَم ملأ لا © (50)
 تعيس كلَ رجا ناك ىح تلعن تل :لرقي وو رکن ابأ ملکی ٍدْيِدَحْلا

 هک ركب وبأ لف كح يورو ؛كبزحل نما وُ ثَعْشألا
 يه سنن نب ثقا اَهَحرَرَت يتلا هڪ قيدمل | رک يبأ تح :رلادبع نبا لاق ©

 .شعلألا نِ احم مآ يهو ؛ةَفاَحُف تب َةَوْرَ م

 بيذهتو )١75(. ةمجرتلا :ربلادبع نبال باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :رظني ®

 )٥۷۳(. ةمجرتلا :رجح نبال بيذهتلا

 نأ باطلا نب ُرَمُع مَه) :هللا همحر يدرواملا لاق ٠١: ص ۹ ج :ريبكلا يواحلا يف (41)

 اكشف صامل نب | وَرْمَع يلو كلذ اب هنا رک .يسرافلا َناَّمْلَس ْنِم نب جوري 7

 ىلع ٌمَرَع ذق َنيِنيْؤُملا ري د :َكَل ايه :لاقف . ناَملَس يقو .كْيِفَكأَس :لاقف لإ

 .(اهحورا ال ھل هل او يضرم ين :َلاَقْف .كب عضال هيك كح ذأ

 ل | لوسر باحصأ نم امهريغو ؛ههط درعسم نباو ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع )٤۳۲(
 ةَيراَج نطل اذه ماع جوري َناَكَف ؛ةيراج ُهَعَم دلو الإ ولوم مدل دلوي ال ناكر:
 ریرج نبا هاور .(سحآلا نطل ده مال نط اده راب جورو ؛رعآلا نطل اذه

 )4٠١٠١(. مقرلا :ةدئاملا ةروس نم ۲۷ ةيآلا ريسفت :نايبلا عماج يف يربطلا



 1۳ حاَكشلا ُباَتِك

 ٍدّمعلا دعب الإ ملعي م نإو لطب ءوفك ريغ جوزلا ّنأب ًالاع ُدقاعلا ناك نإ :يدروالا

 َرْيَغ ةغلاب وأ ةرْيغَص اركب حلاو بألا جوزت يف نَالْوَقْلا يِرْجَبَو رايا تبث
 ال ءلالا يلو ناك اذإو ءةطبغلا فالح ُهنأل ٌلِطاَب رّهظألا يفق اهاَضر ريغب ءافك

 ناصقنلا ّنأل «حِصَي رخآلا يِفَو ءىلْوَأ عضب لوف ةطبغلا ريغب هيف هفرصت حصي

 .مّدقت امك نالطبلا ال «رايخلا يضتقي

 ْنِإ :ليقو ءاهقحل ٌءافو انحُحص اذإ نعي ءْتْغْلَب اذإ ةريغصللو ٌاَيِخْلا ِةَعِلاَبْلِلَو

 جيوزت يف اضيأ فالخلا يرجيو حصيف الإو ٌلطاب ٌحاكنلاف ةءافكلا مدع لولا مَع

 .جْوّرلا نييعت طرشي ال :انلقو ءاقلطم جيورتلا يف تنذأ اذإ ربجُمْلا ريغ

 ٍةَيَقِب ىَضر َنْوُد اهاضرب رهملا نرد ءوفكي ءايلرألا ضعب اهجّوز ول :ٌعَرف

 .َراَغ الو رهملا يف مه ّقح ال ذإ ءاعطق حص ءايلوألا

  o, 8 1 0 2 eيي دغر سمعا 3

 اهاضرب هب مهدحأ اهجوز مث اهعلاخ مث ءوفك ريغب اهجيوزتب عيمجلا يضر :عرف

 هنأل .فالخلا ىلع :ليقو ءالوأ هب اوُضَر مُهنأل ءاعطق حصي :ليقف «نيقابلا نذإ نود

 .يوغبلا ةاكح ٌديدح دمع

 و عرس هك E كسمول سو عارم نا ه م مر م( عزم
 يف حمي مل لغفف ءفك ريغب ناطلسلا اَهَجَوَرَي نأ اهل يلو ال نم تبلط ولو
 ك 3 هر

 ءالولاو بسللاب لولاك حصي :يناشلاو .ظحلا كرب الف ,بئانلاك ُهنأل .حّصألا

 ًءافكأ اوُسْيل شيرق يلاوم ذأ ىلع اعرف اذإ ةفلاًسلا سيق تب ةمطاف ةّصق ُةُديؤتو
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 وهو ةيشرف يهو ْمِلْسُي ْمَل وأ ًاريغص ناك اّمإ ُكاَحّضلا اهاحأ َّنأل ؛ةيالولل ًاًقجتسم

 لَو هنأ ثيدحلا يف سيل ُهنأب هذه نع بیج نأ لّوالل نکل . “فلس امك يبل

 سسيق تسب ةسطاف) :يدرواملا لاق :1١١-١١8ا/لص ٩ ج :ريبكلا يواحلا يف © (4؟9)

 .ىهتنإ .(ُدقو يبلا ةَّمع تنب يهو ؛ةيموزحملا

 ,ريمألا سيق نب كاحضلا تحأ ةْيِرِْفْلا ةيِشَرْقْلا دلاح نب سيق تنب ةمطاف يهر ©

 لقعو لامج تاذ تناكو ؛لوألا تارجاهملا نم تناكو .هنم سا تتاكو

 :رييزلا لاق .باطخلا نب رمع لتق دنع ىروشلا باحصأ عمتجا اهتيب فو .لامكو



rrrحاكنلا باک  

 نم ٌررَضقت تناك نإ ةأرملا أب نيرخأتملا ضعب ىّتفأو .طقف اهيلع َراَشأ لب اهّحَّوز

 ريغ نم تحور ءافكألا نم اهيف بغارلا لق نأب ءوفكلا ريغ نم اهجيوزت مدع

 .نسح وهو ؛الف الإو ءءوفك

 ةَبحُص فاع سفنلا أل ءراّيخلل ةَتبْثُمْلا بويعْلا نم َةَمَالَس :ِةَءاَقَكْلا لاَصِخَو

 َنِم َكَراَرِف موذَملا نم رف ] لاق حاكنلا ٌدوصقم اهب ليو ءيبويعلا كلت هب نم
 هريغو نييعتلا نيب قرف الو 45 ّمِصُم ىلع ُضِرْمُم ُدِروُي ال ] لاقو (*" ©[ ٍدَسأل
 ّنأل ؛ةقيتع وأ تناك ةّيلصأ يأ ةَّرْخل وفك سيل ٌقيقرلاف .ةيوْحَو «يرغبلل افالجع

 ناكو اهجوز تحت تقبع ام ةر تریخ اذهو ءدبع تحت نوكت أب ُرّيعتت ةرحسلا
 يب ربع اعر اهنأل ةّيلصأ رحل اءوفك سيل قبلا ںایخلا يف ُهُمَلْعَتَس امل ادْيَع

 دقو روب ال ِتاَمّنألا يف ّقّرلا نأ باحصألا مالك ني ٌموهفملاو ؛ةضورلا يف ُهلاق
i لع لاقو ںاحفلا منا اهباَسنأَب ٌرخفت برعلا نال ُبَسْنَو «نايبلا ُبحاص هب حرص 

 ةمجرتلا :باعيتسالا يف ريلادبع نبا هلاق .- ةليبنلا دوجنلاو - دوج ةأرما تناك

 )8551١(. مقرلا :بيذهتلا بيذهت ف رجح نباو ("495)
 ىَلْوَم بلا نب ُبِحْلا دمحم وب ؛يبلكلا َلْيِحاَرس وز را نأ لان اسا 8

 كل :هنبال باطلا نب رمع لاق .ي 'ىبنلا ةنيضاح نع ةمأو ي هللا لوُسَر

 و ا ی ل

 بيذهت ينو .(11) مقرلا :ربلادبع نبال باعيتسالا يف هتمجرت :رظني .(كْيأ نب
 .(؟114) مقرلا :رجح نبال بيذهتلا

 لَو َةَماَه آلَ َةْرْبِط الو ىَرْدَع ال ] : هللا لرز لاق :لاق بط ةريره يبأ نع (4774)
 ّنِم ] وأ [ ٍدّسألا َنِم رهت امك ] :لاق وأ .[ ٍدّسُألا نم كرار موُدْجَمْلا نم فو رقص
 .(هالءال) ثيدحلا :ماَدُجْلا باب :بطلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ ِدَّرْسمألا

 :حاكتلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلاو .4 "ص ؟ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو

 ٢  (١:١اله) ثيدحلا

 ال بايو )3۷۷١(« ثيدحلا :ةماه ال باب :بطلا باتك :حيحصلا ف يراتخبلا هاور (575)

 ثيدحلا :ىودع ال باب :مالسلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(59/19/)ثيدحلا :ىودع

 ۲/۰ 1 ) ٤



 r حاكتلا باک

 ءافك س يجفف بالاب بسلا يف رابتعالاو 24” 0[نِداَعَم سالا نوُدحت ]

 هلوقل هي ةيِشَرُق يِشَرُ ريغ لَو مهومغ ىلع بعل ىفطصا ىلاعت هللا ّنأل ِةيَرَع

 ْمُهْضْعَب ُبّرَعْلا] ثيدحو ا اغالب يعفاشلا هاور [ اَهوُمَدَقَت الو ًاشْيَرَق اومد ] هيي

 44 هلرقل ءاَمُهَل يبِلْطُمَو يِمِشاَه ريع الو "5 حوُضْوَم ركن [ ضب ُءاَفْكَأ

 ةيمشاهلل ءرفك يِبِلْطُمْلا نکل ہلسم هاور [ مِشاَه يِنَب شرق ْنِم ىَفطْصاَر

 فرشأ ًاعيمج اُهو "ير احبلا هاور [ٌدِحاَو يش ٍِبِلْطُمْلا ونو نحن ] 4 هلوقل

 ىَوُعلادْبَع ودب الو لفون يب ىلع سمشدلبع ونب لتضفي الو «لفونو مشبع ن

 لاق ءِشْيَرَق حرص مهلك مهنأل .ةَرْهز ين ىلع مادي ون الو راع نيم

 له ؛ركب يبأ يبك مالسإلا ي ةقباس مسه بأ ب مهيف ناك ولو :يدرواملا

 ىضتقمو :ةضورلا يف لاق «نيهحو لمت ؟ يِدَع نب نم مهةوف نم مهنوزفاكي

 ميهاربإ خيشلا ّركذو «ضعب ءافكأ برعلا ني شيرق ريغ نأ نيريثك مالك

 هللا | نإ لو هلوق بحور "تلف هال ءاشكأ ١ اوسيل ةنانك ريغ نأ :يزوُرورملا

 ٠ لسم هاور [ لیعامسإ يني ْنِم ةنانك ىفطصا

 زي تلا نم ٌلضفأ ن یا يأ يبّرَعْلاك مَجَعْلا يف بسلا ُراَبيْغا ْحّصأِلاَو

 يف مراح :ُنِداَعُم سالا نودجت ) :لاق ءَ هللا لوسر نع ؛ فط ةريره يبأ نع (4173)

 :بقانملا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ أوُهقف اذإ ماسالا يف و ْمُهُراَيح ةيلهاحلا

 :سانلا رايخ باب :ةباحصلا لئاضف باتك :حيحصلا يف ملسمو )۳١۹۳(. ثيدحلا

 )۲١۲۹/۱۹۹(. ثيدحلا

 :ةءافكلا يف ةعنصلا رابتعا باب :حاكنلا باتك :ىريكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور )٤۳۷(

 فسيعض :لاقو )١٤١۷۳(« تيدحلاو .عطقيم اذه :لاقو ١4.979 ثيدحلا

 فيعض :لاقو )٤ ٠١۷ ١(« ثيدحلاو

 ثسيدحلا :ويو يبنلا بسن لضف باب :لئاضفلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور )٤۳۸(

 ثيدحلا :ةءافكلا يف بسنلا رابتعا باب :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو .(0 07/1١

 ل1059

(A) مقرلا يف مدقت (440) .(559) مقرلا یف مدقت )٤۳۹( 

 لا :لاقو بطلا ٍطْبَتلا لدب ؛اهنم لقني ىرخأ ةحخسن ىلإ زمر (۲) ةحخسنلا ةيشاح يف (#)



i:حاككنلا بانك  

 ونیو .20[ َسِراَف ءانّبأ نم ٌمْوَق هوان رثا يف امْلَعُم ُنْيدلا ناك ول ] يو هلرقل

 ءال :يناشلاو :يدرواملا لاق «مُهنم ءايبنألا ةرثكو ْمِهِيَلَسِل ٍطْبَقْلا ني ٌلضفأ ٌليئارسإ

 اه الو ءيِباّسنألا رظفحب َثونتعي ال ذإ

 ِةّملَظلاو اينّدلا ءاَمَظُع ىلإ ةّبمسنلا اأ ةلقنل لقا مالك ةيضق :يسعفارلا لاق :ٌعْرَف

 .يلازغلاو مامإلا هيف فلاخخو «ةربنعم نامزلا ىلع َنْيِلوَتْسُمْلا

 ءافك ان تف تنل (؟؟؟)ديآلا كير الإ حكي ال ينازل :ىلاعت هلوقل ةفِعو

 نم يقنتلا هيف يفكي جوزلا يف ٌحالصلاو :يلازغلا لاق «ٌةانركذ امل ِةَقْيِفَع ةفيفع

 Ê ةودرم ًاقساف نوكيال نأ يفكي لب ءًلدع ةنوك ربتعُي الو :حالصلا نبا ل لاق

 ضعب َباكترا نأ يف ٌحيرص كلذو :ةَمفّرلا نب | لاق ؛اروتسم ناك إو «بسحف

 ةينازلاو ينازلا نأ َراتحاف انباحصأ نم يروحلا نسحلا وب أ برغأو .عم ال رياغصل

 .حاكنلا خسفنا امهدحأ نِم م ًاَرط ول انّرلا نإ ءاَمُهَلْتِم وه رمل الإ امُّهَح امُهَحاكن حصي ال
5 

 .هب روهشملل ءوفك حالّصلاب رهتشي مل يذلا لب «ةرهشلاب رابتعا ال :ٌعْرْف

 قينسلل وفك نوكي ال نالوا ٌعدتبملاف ءةفيفعلل ارفك قسافلا نكي مل اذإ :ّعَرق

 يف قرف الو ىّرْخأو ىلْوَأ باب نم ٍةملسملل ًاوفك سيل ٌرفاكلاو «ينايورلا حرص هبو
 ًاوفك هني د يف قسافلاو ٌرفاكلا نوكيال ىتح رافكلاو نيملسملا نيب طرشلا اذه رابتعا

 ةجوزلاو جورلاب اذه يف ٌرابتعالاو :لاق ةعفرلا نبا لاق .مهنم اهنيد يف ةفيفعلل
 نم :لوقن ىتح نبدا لصأ يف ةرطم كلذو ءامهثابآ نم فلس نب ال ءامُهْسْفنَ

 .لاق امك وهو «يزارلل ٍحاَحّصلا يف ُهنأو .ِنْيقاَرْلا نيب حئاطتبلاب نوني مَ
 هب بهذ سلا دنع ُنْيَدلا ناك ول ] :ٌدِي هللا لوس لاق :لاق ؛كيض ةريره يبأ نع (441)

 :حسيحصلا يف ملسم هاور .[ هواي ىح سرق ءاَنَأ نم ] :لاق وأ [ ساق نم ٌلُخَر
 ثيدحلا قو 00 ) ثيدحلا زراف لصف با الا لئاضف باتك

 ةروس :ريسقتلا بانك :حيحملا يف يراخبلاو .هفط يرانا الس ىلع هت لا

 )٤۸4۹۷(. ثيدحلا :ةعمجلا

(EY)نيِنِمْؤُمْل ىَلَع كلذ ٌمْرْحَر كرم وأ نار الإ اهن آل ةَيئاَولاَو ةک ر شمول: / رولا » 



 o جاکنلا بات

 ال نْبّدلا َلْصَم ّنأل «ةفينح يبأل ًافالخ املس اهوبأ ناك نمل جوُمَك ارفاك ٌهوبأ ناك

 سيل هسفنب ٌمّلسأ نمو :ةضورلا يف نكل ءيبّسنلا لضف بفالخب ءانبألا ىلإ ىّدعتي

 .حصألا ىلع مالسإلا يف ٍةثالث وأ ناوبأ اهل نمل ٌعوفك

 قررا يف ٍضعب ىَلَع ْمُكَضْعَب لصف هلل ارا :ىلاعت هلوقل ةَقْرِحَو

 ؛عارَو ؛سِراَحَو ؛ُماَّجَحَو ؛سانُكَف ةنب عفا ءافُك سل ةن ٍةَقَرِح ْبِحاَصَ
 اَمُه الو ؛َزاَّزَي وأ رجات تنب طايح الو طايح تنب َءافُك َسِيَل ماّمَحْلا مير

 هب ّفصتا ام يفَرِجلا نم ٌرثوملا لهو .كلذ ٍءفرُعلا ءاضنتال «ضاقو ٍمِلاَع تشب
 اهب جوزلا َفاصتا َّنأ كش ال :ةعفرلا نبا لاق ؟ هئابآ دحأ هب فصتا ام وأ جوزلا

 ٌرضاحلا اَهيِلَوَو «كلذب يفصتم ريغ اهوبأ ناكول :ْمَعَل هيب ةأرملا ُفاصتا دف اذإ روم
 :لاقي نأ هبشيو اهل ءوفك ريغ هنأ يضتقي باحصألا قالطإ ءاهب ُفصتم اهيحأك

 «جيورتلا يف َنذإلا ِتَّقَلُطُأ نركي نأب «طقف ٍةأرملا ّقَسِل ةربتعم ٌةءافكلا تناك نإ
 باغ وأ َلّضَع نأب طقف لول قحا ناك إو قلصاح ريغ ٌةءافكلاف :ٌةانحّحصو

 هبو ابيع رحآلا يف نيجوزلا ٌدحأ دجو اذإ اميف فالخلا ىلع ٌجّرخيف ّيِه تَّيضَرو

 ةءافكلاف تشي ال :انلق ّنإو ٌةءافك الف تبعي :انلق نإف ؟ ٌرايخلا هل تبي له هَلْ

 نود جوزلا يبأ ةفرح نكل ٍةأرملا يبأ ةفرحك لحرلا ةفرح تناك ولف «ةلصاح

 .يعفارلا ىّرَح هيلعو ِةَءافكلا يف وي كلذ نأ :مهَفُي مامإلا مالك .كلذ

 لأ وب ٌرِجَتفي الق «حئارو داغ لالا ّنأل نعال َراَسِيْلا نأ حّصألاَو

 ٌررَضقتو لولا ىلع قفني مل ارسْعُم ناك اذإ هنأل «ربتعي :يناثلاو ِئاّصَمْلاَو ٍتاءوُرُمْلا

 ٌميلس ُهَحَّحصو بهذلا ُهنأ ينايورلا ىَعّداَ َنْيِرِسْعُمْلا ةقفن اهيلع هيقفنب يه

 :ليق اذهىلعف “ةَ َلاَم ال كولعصف ُةَيِواَعُم ام ] ع هلوقب هل ٌلدتساو يقرافلاو

 يغ فانصأ سائلا لب كلذ يفكي ال هنأ حصألاو ءةقفنلاو رهملا ردقب راسيلا ٌريتعي

 اذإف :ةعفرلا نبا لاق .بقارملا تقلتخا نإو ئافكأ يفدص ّلُكو ءطسوتمو ٌريقفو .

 ۷١. / لحتلا 5559

 .(555) مقرلا يف مدقت )٤٤٤(



 حالا بانک 7
 يحل ةريتعم تناك اذإ امأ قارملا يحل ةيولطم ةَءافكلا تناك اذإ كلذف راسلا انربتعا

 نالامتحا هيف نوكي نأ ٌرهظي ؟ ال وأ ُرْبْعُي لهف ةأ ةأرملا تّيضرو ِهِتبْيَع وأ هلضَعِل لولا
 سار ىف ع 2

 .ل :امهحجرأ

 ةد بويعلا نم ةميلس َحّوَرت ال ىتح يأ «ضْعَبب عب ضغبي لباقي ال لاصِخْلا ضعي أر

 (يِيَحَع نم ٍةَفساف سرع الو هرضميفع دبع ني ةقساف ور الو هوس وتم ني

 قءافكلا نم عنملا يف ف صقنلا فص يفكي لب رش قتساف نم ٌةقيقر ةفيفع الو يضع
 اذكو يرّيلا لئاضف رئاسب ُكَباَقُث ال بويعلا نم ةمالّسلا :لاقف ٌمامإلا لصف

 ةرهاطلا هيفي هس ٍةءانَد رابحنا فو بسلا اذكو ءىرخأ ةليضفب لباقت ال ةّنيرْحْلا

 ٌراسيلاو اقافو حاصلا ةلباقي ةّيندلا فرجا نم يقنتلاو :لاق .عنملا امُهَحّصأ ناهجو

 لوقو «فالخلا اذه ىلع ٌيِمَجَعلا ٌرُحْلاب ةّييرعلا ةَمألاو ٍةَلْصَمَ لكي لباقي ةانربتعا نإ
 اذه :بريعلا يف ةعفرلا نبا لاقو ُهَمَلْغاَف فنصملا مالكل لباقملا لوق وه ؛اذه مامإلا

 نأ ٌرهظيف طف ولا ىح ةبولطم تناك نإو طقف اًهّنَحِل ةبولطم ةءافكلا تناك اذإ

 ةع ءيبسنلا دقق وب رن انلق اذإ رهف حالّصلاب اذكو «لئاضفلاب بيعلا ربي

 ؟اهاًضر نودب جيوزتلا نم عنب لهف هنود وأ لحّرلا بيع لغم بيع ةَجوزلاب ناكول
 هل لور ىلإ باستتالا بلاغلا ناك نإ :ُىلازغلا لاقو .عنملا حصألاو فالح هيف

 دهاظلا ٌحالّصلا ِهئِزاوُي لهو «ءاحلصلاو ءاملعلا نم ٍهريغ ىلإ باستنالا هيزاوي الف
 اذه راسل بحاص ّلعجو هب ربي :ليقو ءال :حصألا ؟بطاخلا يف ٌروهشملا

 رسحأ وهو «بطاخلا يف حالصلا هيزاوي له .فريغ ىلإ باستنالا يف و فالخلا

 ةنّسلا ثيَح رم هيلو هَذَحَو نيدلا يف ةءافكلا نأ :لوق يطيوتلا 2 :ٌةَدئاَف

 صو ور 5 ع 5 59 ك2 7 2

 0 اولعفت الإ هرُحِكلاَف ُهَقلَحَو هنيو نوضْرَت نم مك ءاحب اذإ ] 2 هلوق وهو ؛ يرق

 :لاقو ينزملا متاح يبأ ثيدح نم يذمزلا ه اور [ ٌرْيبَك ُداَسْفَو ضْرألا يف ةنتف

 نم نابح نبا حيحص يو (؟*”ةريره يبأ ثيدح نم ًاضيأ هجرخأو بيرغ ٌنسح

(tf)نوضرت نم مكءاج اذا ءاج ام باب :حاككتلا باك :عماجلا يي يدذمزلا هأور ©  

 هل ير 1 متاح وبأو .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو )٠١85(« ثيدحلا :ةنيد



 1Y حاكتلا باتك

 ناكو ““"[ ِهْيلِإ ارحكناو رانج ابا ر أ ص

 .ةادع ام

 a س م ا ا ل همس 7 ر م

 لاقف ترفم تيب يف ةءافكلا لاصح ءاهقفلا َةاََصَملا ضْعَب مظن :ىّرخأ ةذئاف

 0*2 همر

 درم رغش ت اهنَع كين تر دق ةت افلا طش

 درت راسي يِفَو بوُيُعلا دق سير ةعنِص «نسيدو بسن

 ا 2
 ىلع َةَئيعَم اكو تقلا فاخي ال ةنأل ةَمَأ رْيِغّصلا هينا ورت هَل سلو و چو e موم

 ةحاكنإ حصي ال :ليقو «ةطبغلا فالح ىلع هنأل ءرايخلا تبي ببيعب يأ ِبَهَدَمْلا

 ةريغصلا جيوزت فالخب هب ٌمفتنُي ال عضب يف لام لدي هنأل ءاعطق َءاَنْرَعْلاَو َءاَقترل

 يف لجرلا ىلع ٌراعال ذإ «حّصألا يف لاّصِخْلا يِتاب ةئفاكت ل ْنَم ُروُجَيَو يبوبحع
 :لاق ثيح رايخلا لئاوأ يف يعفارلا ٌةركذ لب اذإ ٌرايخلا هل مَعَ نود نم شارفتسا

 ي انه ًاضيأ ٌةركذو .غلب اذإ ٌرايخلا ُهلف ُهانحٌّحصو ةئفاكت ال نم ٌريغصلا جوز ولو

 نيلوقلاك امُّهو ُروحي ال :يناثلاو «ةريغصلا يف قبس امك ٌميرفتلاف انحّحص إف :لاق

 هيلإ انرشأ امل ؛ةَّحصلا انه حصألا نكل ءاهئفاكُ ال ْنَّمِم ةريغصلا تنبلا جيوزت يف

 .كلذ يف ةحلصم هل نوكي دقو قالطلا نم ُنكمتي ريغصلا ًاضيأو .قرقلا نم

 .[ ريك ] هيف سيلو :ُتلق .ثيدحلا اذه ريغ كي يبلا دنع هل فرعن الو «ةبحص

 ةف نكت ] :هيفو (85١٠)مقرلا يف يذمزلل حيحصلا عماجلا يف ةريره يبأ ثيدح @
 .[ضْيرَع داسو ٍضْرَألا يف

 :ءوفكلا ريغ حاكن دري ال باب :حاكنلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (555)

 ركذ :حاكنلا باتك :نابح نبا حيحص بتراب ناسحإلا يو )١4087(. ثيدحلا

 باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .(4.55) ثيدحلا :نيماجحلا ىلإ حاكنإلاب رمألا

 .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «(۲۲/۲۹۹۳) ثيدحلا :حاکنلا

 .صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو

 .نيدلا جارس خيشلا :ةححسنلا شماه يف (#)



 حاكفلا باک ۸

 امهاكح ناهجوف ؛يفارطألا ضعب ةدوقفم وأ ًازوجع وأ ًءايمع ةَجَّوْز ول : عرف

 مرهم خيشلاو عطقألاو ىمعألاب ةريغصلا جيورت يف كوكي نأ ُبجيو :َلاق يعفارلا

 .ناهجولا
 ركب نسب :يلولا لاقو «ُةَنِءافك ْتَعّداَو لحرب جورا حاط ر ةا

 تبي مل نإو هب اهّجَوز ٌعنتما نإو اهورت ُهَمزلأ ةتءافك تحب نإف «يبضاقلا ىلإ ُهعفر

 مو اهّديض ملعب لولاو يبطاقلا اهتبثأ ول :ْمُعَن ءودئاوز نم ةضورلا يف ٌةركذ الف

 .ٌرهظي اميف عانتمالا يف ُهل ارْذُع ُضهَتنيف ُهتابثإ نكح

 ال غوُنُبلا ةعبو لاحلا يف هبلإ ٍةَحاحلا ٍمَدَعل ٌرْيِغَص ونجم جور ال :لصف

 ءغولبلا دعب هيلإ ةتجاح ٌرِهاظلا إف «لقاعلا ريغصلا فالخب ٌرمألا نوكي فيك يري

 وأ بألا ُهحّوَرُي :ليقو قّمدخلل هيلإ حات نأ الإ :رصقخملا حرش يف دود نبا لاق
 هيف امل ريك اذكو ءحوسمملا لقاعلا ريغصلا يف الخلا نييوحللا درطو لقاعلاك دحل ا

 ءانُه يتأي ال ريغصلا يف ٌروكذملا ةجولا نأ ٌرهاظلاو «ةجاح الب ةَقفنلاو رهملا مور نم

 نردحملاىلع ةيالولا نم ىوقأ وهف نيببسب نونحا ريغصلا ىلع ةيالولا ذأ قرع
 نهيق ةتبغر رهط نأب ةحاحلاو ةّصاخ ريبكلا ىلإ م حار وه ءِجاَحِ الإ «غلابلا

 ةركذ امك «حاکنلاب هژافش قوت د نأب وأ ءكلذ وحنو نهب هقلعتو َنِهِلْوَح هنارردب

 يف ُدَجوي الو ُهدّهعتيو ُهُمدخي نم ىلإ جاتحي نأب وأ ةضورلا يف هب ٌمزجو ءاثخب يعفارلا

 ءافّشلا مُكَوَو ةيراج نم ن فَحأ حاكنلا َةَنْوُم نوكتو .اذه لص نم ِهِيِراَحَم
 ا ,بَلْطَمْلا يف هلاق امك يدع ٍةداهشب نركي

 تابصعلا رئاس نود ناطلسلا مث حلا مث بألا هوز ةجيورت زاح اذإ : عر يما

 .اهب عِفدنت ةحاحلا نال ٌةّدحاو ةحباحلا دنع جوزي يأ دحر «لاملا ةيالوك

 «حاكنلا نّومب هلام ىنفي الث جاکیي ُلِقْسُي القس رجح نمو :لصف

 غلب ذوكي ناب امإ  رطخالاب ویسا نع رطشلاب زوحاو لولا ةقحارم نب ل دلت



 ۳4 حاكتلا باک

 ر اع رخل ةت مو اتو وأ لال وأ ألا فيت مش ًاديشر علب نأ

 فالح هِذوفن يف نوكي نأ ڙوجي ناك ْنِإو :ةعفرلا نب | لاق هذِفان ِرْجَحْلا َلْبَق هفرصتف

 لوخد نأ يف فالحل نمو لئارلاك لالا ىلع فرش نأ يف الخلا ني دوي

 هريغو جيرُس نبا نع «جحلا يف ٍراَمحللا يمر يف امك ُهَماقم ٌموقي له ءيشلا تقو

 مكاح هيف رش يذلا عضوملا يف نكي ملو هيلع ْرَجْحُي مل اذإ ةيفسلا نأ : :يليحلا يفو

 ءقراسعلا حيحص فلكم ةنأل بلو ناي كنب لب ةحاكت حصو فرصت دف

 اهيفس علب نإ ُدحلا مث بألا وهو يأ يللا هلل وأ هيا ًاظنج هيلع رجح ااو

 ةضورلا لص أ يف ةَحَحص امك ُهَمسلا اَرَط مث اديشر علب نإ ةوصنم وأ يضاقلاو

 َنيَعَو هَل نِذأ نإف ؛كانه وه ُةَطَقْسُأَو اياصولا يف ٌهّركذ ٌيعفارلاو .يصولا َلّمهأو

 ةنأل لقوا لئلا ٍرْهَمب اَهَحِكْيو ءاهيلع روصقم نذالا نل هري حك ل ةأر
 ديش ال قادّصلا َللَح نال ءحاكتلا حص ٌروُهَشَمْلاَف َداَ ن أريح هسفنل لمح

 َنِم ليلا رهم رذقب يأ ليلا ٍرْهَمِب «لطاب هنأ جرح وهو :يناثلاو ًحاكنلا

 سايقلا :غ ابّصلا نب أ لاقو . .اهيف فرصتلا كع ال يلا ةدايزلا طْقستو يأ ؛ىّمَسُمْلا

 قتلت لوألا ريدقتلا ىلع نأ قرفلاو ليلا روم ىلإ عوحرلاف ؛ىّمسملا نالطُب

 نبا هركذ امو مدا يف للا ُرهَم بجي : :هلوق ىلعو ءِنّبعُمْلا نم ليلا َرْهَم ةَجوّرلا

 لي هس قب لفط حكت اذإ اميف قادنصلا يف ءيغو فصلا حش ام وم غابصلا

 .كانه ُهْملْعَتَس امك هنودب نذإ الب ًارْكب ٌةذيشر وأ ٌةديشر ال ايت َحَكَن وأ

 يأ ءاهلثم ِرْهَمَر فلأ أ ني ٌلقألاب حكت ذأ ةأرما ني ملو فلاب حجلا :َلاَق وو

 نإو «ىّمسملاب ٌحاكنلا حص َرثكأ و أ افلأ اهم ٌرهم ناك نإف فلاب ١ ةأرما حكت نإف

 يف عرمتلل لاح الو ريَ اهنأل ةدايزلا تّطقسو للا رهمم حاكنلا حص ّلقأ ناک

 حصي م مفلأ ني ٌرثكأ اهلثم ّرهم ناك إف «نيفلأب م خص كن نو ويفسلا لام

 .ٌةدايزلا تطقسو لثملا رهم . حاكنلا حص ّلقأ وأ أ افلا ناك نإو «حاكنلا

 يفلأب حکنا :لاقف هرهملا ريدقتو ءأرملا نويعت نيب نذالا يف لولا عمج ول :؛ :ٌعْرف

 حص ّلقأ وأ فلاب اًهحكن افلأ ناك إو «ٌلطاب ُثذإلاف هنود اًهلثم ٌرهم ناك نإف



erحاكتلا بانك  

 فلاب َّحُكَن ناف ءيفلأ ني ٌرثكأ ناك إو «ةدايزلا تّطقس از نإو ءىّمسملاب ٌحاكنلا

 يتأيس ام عم عرفلا اذهبو يوغبلا لاق حبصي مل از نإو « «ىّمسملاب ٌحاكنلا حص

 طقف ارهم وأ طقف ت ةأرما نبع اذإ ام َركَذ فتصل نأل تنالاح ُعبرأ ٍةلاْسَمْلل لمحت

 .ًاعم امهنييعت لمهأو دعب قالطإلا ّرَكَذو

 رل اسك يب قت ْنَم للا رهمب كنو تخيم ٌحصألاَف نذإلا نط رو
 نذإلا نِ دي ال لب حصي ال :يناثلاو «قالطإلا يكي حاكنلا يف هِدبعل ديلا َنِذَأ

 افلم رو اقرغتسم ةفيرص كنب نا نتا م قلما نزلا انوع ول أل دّيقملا

 جوت اذإو «ةدايزلا وت تطقسو ٌحاكدلا مص للا رّهم نِم رثكأب جوت ول لوألا ىلعف

 اهم ٌرهم قرغتسي ةفيرش حكن رل نكل «ىّمسملاب حاكنلا حص لأ وأ لثملا ريع
 ٌركذو «ةحلصللا ةقفاوع ُدّيقتيو عنا لازغلا َعطق هبو .مامإلا ٌرايتتخا ؛ناهجوف ُهّلام

 َلدعف ٌةأرما حلولا يع ول اميف نيهجو قلطملا نذإلا رابتعا ىلع ًاعيرفت جك نبا
 ءيتئاجوزلا نايعأ يف للل ضرع ال هنأ ءةنْيعُملا رهم لشعب اهحكنف اهريغ ىلإ ٌةيفسلا

 ةفيرش ٌهَحّوَرُي نأ لولا دارأ ولو زوجي آل هلوقب َرَّبَعَو رخبلا بحاص وب مزج :تْلق

 وأ اهب ةجيورت زوجي انلق اذإ ةحلصملا دوجو دنع ةّحصلاب لاقي نأ عبي الف قرغتسي

 .جاتحم وهو اًهريغ ڏجي م

 ُهنأل ذا لطي هنأ مهّضعب ٌركذ ! تش امه تفس نم كنا :لاق ول :ٌّعْرَ

 الب ٌلطاب هنأ يضاقلا مالك نم ةعفرلا نبا َمهفو «يعفارلا هلاق ؛ةيلكلاب َرْجَحْلا عقر

 .هيلع ساق هنأو فالح

 مل هنأل ؛ليكوتلا اوج ٌديفي ال حاكتلا يف هيفسلل ُنذإلا :جك نبا لاق عرف

 .كلذ يف ٌلامتحا ةعفرلا نبالو «هترشابم نع الإ َرْجَحْلا عفري

 «هئاذعتسا نم دب الف فلكم رح هنأل ,حّصَألا يف ةنذإ طرتشا ُهْيِلَو ُهَل لبق نوف

 رع اذإف هَيحلصم ةّياعر هيلإ َضّرف هنأل «طرتشي ال :يناثلاو يعفارلا ُهَلْلع اذك
53 

 ا ل ل



 74١ جاكنلا بات

 نأ ىلع رصتخملا يف صن يِعفاّشلا نأ :ٌُْلْعاَو ديعبف هيلع ةرابجإ اَنأ هرکی ملو ذأ

 مث جيورتلا لصأ ىلع نولرألا هلو نورخآلا وب سئأتسا اي هيلو هجري ةيفسلا

 سيل هنأ ىلع اوقفتاو ؛يعفارلا لاق هيلو حرر ال هنأ : :ٌعيبَرلا لقنو «ةطرش ىَعارُي

ا هل ثذأي مل يلا ميلا ىلع عيبرلا ةياور ٌموق َلَمَح لب لوق فالتحا
 ف مكاحل

با دّدرتو ؛حاكتلا ىلإ ةيفسلا جيتي م اذإ ام ىلع مهضعبو «جيوزتلا
 نيب ةعفرلا ن

 نإ : :لاقو امت ألا نع ل مث ييف فالح تابثإ نيبو كلذ ىلع يعفارلا ةقفاوم

 نود وسسنلا يلو ىلع عيبرلا نع نع ىكح ام ىلع َلَمْحُي ان زوجي ةنمو عارتلل ٌعطاق

 لوق يِفَو لئلا ٍرْهَمِب حاكنلا حص َداَز نإف لقا لمْ ِرْهَمب ُلْبقَيَو «لاملا يو

هم ني ركاب حاكتلا نبال بألا لبق اذإ اميف نالوقلا ام لطب
 .لثلا 

 ال ةأرما الإ ذي ملو اَنّرلا يف عوقولا | فاحو هيفسلا ةجاح ْتَدَمشا ول :ٌعْرَ

 ,يدنع لامتحا اهاّيِإ هحاكن زاوج يف :ٌمامإلا لاق ءاهلثم رهم نم َرثكاب الإ ىضرت

 لبق امّهنيب قرفيو . دذا رغب ىرشا ول امك لطبق نذإ الب ةا حک لر

 لوقلا هيف يتأي نأ دعي الو :ةعفرلا نبا لاق .ُ .هزيجي نأ يلولل سيلو .ةدعبو لوحدلا

 يرل نذإ ريع نر ِرّرَحُملا لوق نم معأ (نذإ الب) ٌةلوقو دوُقُعلا ففوب ميدقلا يف

 اعطق حصي ُهنإف ٌمكاحلا َنِذَأَو ؛ُةعنمف ُهنذأتسا اذإ اميف باتكلا ةرابع يف لدي ُهنأل

 ةلاحلا هذه يف جوزت ولو ٌريغص ُهنأل ةيالولا نم نم هرم هعنمب رخ مل يلولا نأ عم

 تَرّذَعت ولو « .ريغصلا حرشلا يف حصألا ىلع خصب م مكاحلا ةعجارم ريغ نم وسفن

 نإر «ناهجولاف تنَعلا وفوح ىلإ هتي ل نإ :ةعفرلا نبا لاق ءمكاحلاو لولا ةعجارم

 مل ئطَو نإف أر دحت ال ٍةَرامَمْلا يف ةأرملا نم لوا رهو ةّحصلا حصألاف ىّهتنا

 عیش ىرتشا ول امك ارم نكي م اذإ َرْهَم الو ةهبشلل ّدح ال يأ يش ُهْمَرْلَي

 اهل روعش الو جّوزت دقف ءقجورلا ٌقح ّرهملا نأ ةهح نم يعفارلا ةلكشتساو ةفلتأف

 تملع ۽ رسو ءاهتيكمتب لطب هنأب ةنع بيحأو هح ٌطقسب فيكف «يوزلا لاح

 رخحلا كف ولو يثحبلا كو اًهطيرفتل ةيافكلا يف ةححص امك ْمّلعت م وأ ههفسب

طو اذإ يّصلاك ةضورلا يف هَ امك «بهذلملا ىلع ًاضيأ هيلع ءيش الف ع
 م ِ
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 َعفدي نأ ىلاعت هللا نيبو ُهنيب اميف هيلع بجو ءيكحلا يف هيلع ءيش ال :ليقو عل

 هب بيطت ام :ليقو «لشم رهم :ليقف ءويف فطحاو وب احابم عملا ٌرصي ام اهيلإ

 اذإذ «ةديضر جّوزت اذإ هلك اذهو «لثلا ِرْهَم ىلع ذرت م ام ريدقت ريغ نم اًهسفن

 ُرْهَم :َلْيِقَو الام اه فلتأ ول امك هيراتف يف فصلا لاق بحي ّرهملا نلف ةهيفس ورت

 لوم لقا :لِقَو ابلاغ هبلإ ليبس ال اعيمج داو روما نع حاكتلا ةر نال لشو
 مريوم لول انور فصلا وح بامر لح لف اك أدع أ

 .ىِطَوَو ِدّيسلا نذإ ريغب جّورت اذإ ٍدبعلا ئيطو ىلع فالخلا نيسح يضاقلا ىنبو «حاقتسل

 الإ وَرُ الف حصألا يف ةحلصلا ال ةحاحلا هيفسلا حاكن يف طرشي عرف

 ْمَقَت لو فّسدخي نم ىلإ جاتحا وأ ةترهش بعت ناب ةحاحلاو .نونحماك ةدحاو

 هيفسلا لرقب ارفتكي مو «ةيراجلا نمث نم ّفعأ ٍةَجوزلا ةنؤم تناكو ویمدخ مرم
 لاق «يلازغلاو مامإلل ًافالخ ٍةوهشلا ِةَبلَغ ىلع ِةلاَدلا تاَراَمألا َروُهَظ اوُريتعا لب

 فك مل اذإ ٍةدحاو ىلع ةدايزلا (*ٌروَحت نأ ةمدخلا ضرغل جيوزتلا ةيضقو :يعفارل

 .نردجما يف هلثع لوقي نأ بحجم اذهو .ةمدخلل ةدحاو

 ؛هرشابي نمم سيل ةنأل حمي ال حاكتلاب هيفسلا ٌرارقإ :يوغبلا لاق :عرف

 .ٍةأرملا رارقإب يعفارلا ةلكشتساو

 نأ هِنذِإ ريب ُهل ٍهجْيوُرت سايق :ةعفرلا نبا لاقو صب ال هيلع هيلو ارق :ٌعرف

 قب بالاك رارقإلا تسقو حاحا مدع دنع لبي الو ٍةَجاحلا دنع هيلع ٌةرارقإ لبق

 .ةبولا نود ةَراَكبلا عم لبي تنبلا ىلع

 ْنَوُمَو ةَّنِذ هلو ةحيحص ةترابع َّنأل خاك حصي سلفل ِْيَلَع رجح ْنَمَو

 .هدي يف امم ءاَمّرعلا در ف قايل يم يف حا

 اه تي نأ ُهبشي :يبلْطَمْلا يف لاق هل بمسكالو هب ةأرملا مّلعت مل اذإ :ٌعْرَ

 رال

 .نوكت :(۲) ةحسلا يف (#)



 ١؟ "اسس 5 حاَكَتلا بباتك

ر وتس إال ع حكي :ٌلُصَف
 ريغ جور كولمَم ام ] 

رتلاو دواد وب أ هاور [ َرِهاَع رهف ةالْوَم نإ
 يو ۹ و مكاحلا ةنسحو يذم

 :يذمرلا لاق «*فوقوم وه 00 ءاهفعضو [ ٌلِطاَب رهف ] دواد يبأل ةياور

 ةترابع نال «ځیجص هنذایو 4“ مهريغو ٍةباحصلا نم ملعلا له لهأ دنع هيلع ّلمعلاو

 سلا اغإو ؛ةحيحص
 د ا

يدروالا لاق حاكتلا يف رابع اهل نكي م نإو
 اهنذإب جّورتي ذأ ل ن نأ حيحصلاو : :

 اذهو :لاق ءاضيأ اهيو نذإ نم دب ال :ليقو ءاهدحو
 تاك نإ ءاغلاب ادع ناک | اذإ

 ٍقَمألاك حاكنلا يف اهيو : :امهدحأ ناهجو هجيوزتل يلوتما ن ف ؛ُهَل ْتَنَوأَف ًاريغص

إ زاوجي همرزح ىلع هتم ٌءانب اذهو «يسانلا نم ُهل ثذأت ن :يناثلاو
 «ريغصلا ٍدبعلا رابج

ٍةَلْيق وأ ةأرئاب هديت هلو ءنذإلا قَالْطإ ُهَلَو
 هيف نذَأ اع ُلِدْفَي لَو يلب وأ 

 :مَعن ءاهريغ وأ دلبلا كالت يفو ِةَمَأ وأ ٍةَرْح حاكن ُهلف نذإلا ّقلطأ اذإو هل ًةاعارم

 .ىرخألا ةدلبلا ىلإ جورخلا َنِم هعنم ِديسلل

 مامإلا ىدبأو «َقَتْعَأ اذإ اهب حتي تو يف ةدايرلاف دارس ارم رق ول : عرف

 .ًالصأ ٌمزلت ال ةّدايزلا نأ :ًالامتحإ

 3 م موي هو 2 . مق ا اا ےس, ع

 «ليكولا يف بفالخلا ىلعف كن ىتح دبعلا هب ملعي مو نذإلا نع جر ول
 .جک نبا ُهلاق

ب :حاکنلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور )٤٤۷(
ثيدحلا :هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن يف با

 

 باب :حاكتلا باتك :حيحصلا عماجلا يف يذمرلاو .[...ٍدْبَع اًمْيآ ] ظفلب )۰۷۸ ٠

 ءرمع نبا نع بابلا يفو :لاقو )١١١١(« ثيدحلا : :دبعلا حاكن يف ءاج ام يف

 ثيدحلا :حاكنلا باتك : كردتسملا يف مكاحلاو .نسح ثيدح رباج ثيدحو

 .هصيخلت يف يهذلا هقفاوو . .دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو 0/۲۷ )

 .[ ٌّلِطاَب ُهَحاَكيف الوم نذإ ! ريغ ُدبعلا حكت اَذِإ :لاق ديو يبا نأ ؛ٌرَمُع نبا نع (458)

 وهو فيعض ثيدحلا اذه :لاقو ؛(۲۰۷۹) ثيدحلا :نئسلا يف دواد ربأ هاور

 .امهنع هللا يضر رمع نبا لرق وهو .فوقوم

1(: ثيدحلا ىلع يذمرتلا ةرابع :حيحصلا عماجلا :رظني (445)
 ١41 5ص 7 ج )١١1
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 يعفارلا ةلاق ايدج نذإب الإ ىرخأ حکنی م نذإلاب مكن ام ُدبعلا َقْلَط :ٌحْرَف

 هل لهو .عنملا ٌرهاظلاو ضن هيف ؟انئاب قالطلا ناك اذإ اهقلط يلا حكي نأ هل له

 .هبأب يف ٌروكذم فالح هيف ؟ ِدّيَسلا نذإ نودب يجر ناك اذإ س

 نذإلا ىلع يم فالح هيف ؟ ىرخأ ٌحاكن هل له ًادساف ًاحاكن مكن ول :ًعْرَ

 .حيحصلاب صم ْمَأ ديسافلا ٌلّوانتي

 ُةحاكن حصي ال ُبناكملاو .َنقلاك ُضعبملاو ةفصب ةع ىلعملاو ريدا :ٌعْرَف

 هتاعربتك نالوق :ليقو «يبهذملا ىلع ِدّيّسلا نذإب

 حاكتلا عفر كع ال هنأل ,حاكنلا ىَلَع هِدْبَع ُراَبَجِإ ٍدّيسلِل سيل نأ ُرَهظَألاَو

 وُّه اذهو ٍةَمَألاك ٌةٌرابحإ هل :يناثلا ؟ةٌعفر كع ال ام ىلع ٌرْبْجُي فيكف «قالطلاب

 رکا نود ٌريغصلا ٌدبعلا ربحي :ثلاثلاو كيدحلا نع يعفارلا هاكح ُلّرألاو «ميدقلا

 إ هلك اذه د هذ يقصلاك نوتا ٌديكلاو كع ٌعباَر جو ءيجيو :بَلْطَمْلا يف لاق

 هال ف ر زرار ر یل ناك اذإ اّمأ ءنْيّدلا يف هل ًاقفاوُم ٌدبعلا ناک

 ةَمأ هلو امل ُدّيَسلا ناك ول اميف يتآلا فالخلا هيف ٍدبعلا ٌرابجإ ململ اَنْيأَر اذإ

 يعنارلا ُهلاق اهجيوزت كل له ةَرفاك

 ىلع مركب نأ هلو غلابلل َحاكنلا لقي انآ ديسللف ؛ رابجإلا اتزوج اذإ : :ٌعرف

 ٌلبقيو ءاهزرك ُهلوبق حيي ال ةا فو «يوغبلا لاق قحب ةاركإ ُهنأل حرصيو «لوُبلا

 هدبعب نم جوزي نأ روو هب ىلع بألا رارقإك حاكنلاب دبعلا ىلع ليسا ٌرارقإ

 ربحي ال يأ هِسكَع آلو «يتأيسس اميف ُفنصملا ُهركذ امك َرْهم الو ريبكلاو ريغصلا
 الف ُهَدئاوفو كمل ديماقم هيلع ٌُشْوَُي هنأل ,ةنم ُهَبلط اذإ وابع حاكن ىلع يسا

 ُهَعَقوي كلذ نم ّعنملا ّنأل ؛عيبلا ىلع وأ هيلع ري :ينثار مالا اك لع زن 1

 ٠ي سمار رولا يف

 هقباحإ بوجو يقو رحب ال رح ُهّضعب نّمو َنِقلاك ُهقتع قلعملاو ريدم :عر

 حصو بوُحُرلاِب وأو نقلاك فالخلا بورجو يلو ربجُي ال بتاكملاو .فالخلا



 .ss جاكنلا باک

 هيلع جي ديسلا نأ هيفاش يف ينا رجلا

 ٌرركذملا فالخلا هيف ؟ةباجإلا امهيلعو ُةرابحإ هبَديَسِل له ُكَرَتْسُمْلا دبعلا :ٌعْرَف
 َبَلط ولو ٌرابجإ الف ٌدبعلاو ٌرخآلا َمنتماو حاكنلا ىلإ امهُدحأ ُهاعد ولو نيفرطلا يف

 نبا لاقو .بتاكُملاك هنأ ٍدياح يبأ خيشلا نف رحآلا عقتماو د ٍدبعلا مم امهدحأ

 .رخآلا ةقفاوم توت ت ال :غابصلا

 ةلقاع ؛ةريبك وأ ًةريغص ؛ابي وأ اركب يأ تاك ةفِص ْيأب هيما زاجإ هلو

 يهو عطا عفادم ىلع رب حاسكنلا نال ءس وأ تضر ؛ةنوتخب وأ ا تناك

 وأ صرب أ وذم نم اهرب انأ ڙو ال :َْمَ دبعلا تقراق اذهبر هل هل ةكر لم
 تبأو تّهرك نإو لاح | اذه ْنّمِم اهي نأ روحي ناک نو امار ريغب نوم

 نيكل اهمزليو راع ملا ويعلا فب يفو هيفو يعفارلا هب مرجو يلع صن امك
 هب نم حاكن ىلع اهربحأو ُدّيَسلا فلاح ولف يلونملا ُةَحُخص امك عيبلا لاسم یف

 حصي وأ ٌحاكنلا لطي لهف رخ يببسب افا ال نم ىلع وأ ٌرايخلا تب ّبْيَع

 نأ هل نإ . فالح الو ٌرايخ الو حصي :ليقو ؛قباسلا بفالخلا ُلثم هيف ؟ر ايلا اهو

 اه بسن ال هنأ ؛ سلا يدو قيقرب اهَحوزي

 بع عاتمتسالا ترم وأ اهتمت سب نال قنوت نزلت مل تبع نإ
 ُهَمِرَل عاصر وأ سنك ادّبوم امرت يأ يلع تمرح نإ :ليقو هل حت ميف

 ُهَسَّحصو الرق ةياهنلا يف هاكحو اهفافعإ نم دب الو ةوهش ُءاضق نم عقوتي ال ذإ

 ّىِطَوَف ن يع كَم نأب ضراعل اهرحت ناك ناف ءيِفاَّشلاَو ةاياهملا ي يِناَجَرُجْلا

 سيل اهر نال ءاهتباحإ هيلع بجي ال ُةنإف كهَجيِور  ىربخألا تّ مث امُهاَدْح
 اًهَتَْكب دي لو فالخلا طيسولا يف َقَلطَأو 'يعفارلل اعبت ةضورلا يف هب مرح ءادّبؤم
 تر ۾

 .هيلع همر

 ةورلا يف حيحصلا ىلع أولا مأ اذكو نيلاك اهقتج نعل ٌةربدملا 3

 كلع ال ُهنأل اَهَراَبْحِإ كلم ال :لاقف يِناَجْرْجَْلا فلاحو يعفارلا يف ٌرهاظلا ره
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 «ترامعا نإو لاحب اهجيورت كلِ آل :ليقو ءُهْكِلْمَي :ليقو ةَبتاَكَمْلاك يهف اهعيب

 امك جورنال ٍضَعْبمْلا مو .نيهجو ىلع ؟اهُجيوزت مكاحلل له اذَه ىلعو :لاق

 يف حيحصلا ىلع اهُدّيس ري الو ُرّبجت ال رح اهضعب ْنَمو «ديواتف يف يوغبلا ُهلاق
 نودب مكنت الو اهُديس اهرب ال ةبتاكملاو ٌمصألاىلع اهُدّيس ربي :ليقو ؛ةضورلا

 لآلععال ًالصأ ورت ال :ليقو ؛ةضورلا يف حيحصلا ىلع اهئباجإ بحت الو هذ
 .اهلالقتسا مدعو ىلوملا كلي

 امك اهب عاتمتسالا كع نل ,ِةيآلوْلاب ال كليا هنأ حصألاف اجور اَذِإَ

 ال ىتح اه حلا ةياعرو َرظنلا هيلع نأ ةيالولاب هنأ وهو هلباقم ُهحوو ءاهجيورت كلي
 ملکو .ًاسيرق فلس امك اهاّنضر ريغب رال تبي سبع بیم نم اهخيوزت ڙو

 مالك كلذكو ملا جيوزت ىلع ٌروصقم ةّيالولاب وأ كلاب جيورتلا نرك يف فنصلا

 ابعلا يثر اهيف فالحل نأ يف حيرصلاك يلازغلا مالك نكل ءيباحصألا نم ريثك
 :ةعفرلا نبا لاق .هيلع هرابجإب انلق اذإ الإ دابعلا يف يرجي ال ُهنإ :يعفارلا لاقو ءاعيمج

 بيس نأ امك كلا ةيالولا ببسف «ةيالولا قيرطب جوزي انلق اذإ ديلا نأ فرعيلو
 ىلوملل كولم ريغ ةع ّنإف دبعلا يف اذهب ُلوقلا ُدَكأتيو :ةبارقلا بألا ةيالو
 حيحصلا نإ :َلاَق نم صح مرح الو ةيالولاب ًافَرَصتُم ةنوك ٌرهظيف هيلع دراو ُدنعلاو
 .ةّمألا جيورتب كلذ كلا مكعب فرصتي

 روصتي

 فصلا ٌةَركذ امك ٌحيحصلا رُو اَمُهَل اًهاَللَحَأ اذإ یبا رح وأ دبعب اهايإ ةجيوزت

 ءافلاب ىنأ اذو كلما جيوزتلا ىلع ُةٌعَرف اذهو «بتاكُمو ٌقيماَقَو يتآلا بابلا يف
 الو «ةرفاكلا ُهتنبا جوزي امك ةرفاكلا ُهَتَمَأ جوري الف ةيالولاب انلق نإو كلل ةف

 ناك ولو ةيالولا ٌمنمب ّقّرلا نل «بئاكملا اذكو ةيالولا ْبْلْسَي ٌقْمِفلا ادلق نإ قسافلا

 منملا حصألاو يليا مكحب اَهُجّرَرُي :داّدحلا نبا لاقف دلو م وأ ةملسم ةَ فاك

 مَ ملسمل ناكولو وفالخب امض َعاتمتسالا كيم ةنألو كا ةيالولا يف ميسم أل

 لّوألاب انلق نإ نيتلِعلا نيتاه ىلع ناّيئبم ناهجو ؟ اهميورت هل لهف يي وُجَم وأ يَ

 روق اغإو ِرَرَحُمْلا فل وه امك َةيباعكلا يأ ةَرِفاَكْل م ملم جور



 ¥4 جالا ُباَتِك

 اَوحْلا :يلعوبأ خيشلا ٌمّحصو بيذهتلا يف روكذملا وهو ءالف يناثلاب انلق نو ءةلف

 مل ذإو ءاهجورت هل تاك بسلا وأ عاّضّرلا نم حا َكَلَم نم دأب هيلع دهشتساو
 ةّيباتكلا رّرَحُمْلا لفل نع َلَدَع ُهَّلعلَو ءفئصملا قالطإ ٌرهاظ وهو هل ٌعاتمتسالا نكي

 .اييرق ٌمالكلا هيلع تفلسأ دقف ٌملسم ٌدبع رفاكلل ناكول اذهلو َةَرِفاَكلا هلوق ىلإ

 هباستكا عاطقنا نم هيف امل عيفسو نونحبو يأ يص َدْبَع ّيِلَو جورب الَو

 نم مرلي ال ةنأل ربِ الو :رّرَحُمْلا لوق نم ُبّوْصَأ ةرابعلا هذهو «مهنع هدلئاوفو
 .هقنم حيحصلاو اضرب هجيورت منم هرابحإ مدع

 اق سورا ي ةف امك ةو ترهل اذإ يأ مالا يف تأ
 َلَبْحَت دقو ءاَهَتَميِق صفي هنأل «دملا :يناشلاو ققفتلاو رهملل اباستكا ٌيعفارلل

 لاقو ؛ْعّلَب اذإ اهيلإ جانحي دق ُهنأل «َيِبعلا نود يبا ةَمأ جورب :ثلاثلاو كله

 «وُرشلا ضعب نع ُهاكح يعفارلاو دواد نبا نع ةاكحو ٌصوصنما ُهنإ :ةعفرلا نبا
 الس مف

 .هب حرصي مل نإو ِهِمالك ْنِم ئرقتسا امك ةدارم وهو
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 رح مل إو ٍةريغصلا تنبلا ةَمَأ جيورت زوج :مامإلا لاق «ةانروج نإ :ٌعرف

 .اًهُرهَعَي ناك نإو ارهق ةغلابلا ركبلا ةَمَأ جيورت بألل زوحي الو «اهيورت
 ما
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 :امهحصأو هلام يلو :امهذحأ ناهجو نونجاو ريغصلا ةمأ جوزي نميف عرف

 جوزي ال ْبألاو .اهُحّوزي ال حلاو بألا ٌريغ اذه ىلعو ءلالا يلي يذلا هحاكن يلو
 لاق هِنذِإ نِم دب الف ققهيفسل تناك إو جور ةنونحم تناك نف «ةريغصلا تنبلا َهَمَأ

 عاتمتسالا نم وقح كرت لُجأل ءدذإلا اذه وكي نأ ةبشيو :ةعفرلا نبا لاق .يعفارلا

 ةريغص ٌةَدِّيَسلا تناك نإ :يدرواملا لاقو طرشي مل هيلع َةَمَرَحُم تناك ولف ءاهب

 بألل هزاوج يفو امم جيوزت ٌدجلاو بألا ىّوِس اهئايلوأ نم ٍدحأل نکی :

 .نيهجولا نيذه ىلع ؟ اهحّوزي نأ نأ ريغصلا هنيال ناك اذإ بأل لهو .ناهجو

 نإ يغبني :ةعفرلا نبا لاق ةْنبلط ناف «ّجيوزتلا ةَمألا بّلطت مل اذإ هلك اذه :ٌعّرَف
daa ”2 كيبل 2 گس 8  

 ديشرلا ٌديسلا ُرَبْجُي انلقو «ىشأل تناك وأ ادم اهرحت اهِدّيس ىلع َةَمَرَحُم تناك
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 رهظيو :لاق .بلطت مل ول امك ٌمكحلا ناك ًالإو ءاعطق لولا اهَجَّرز ؛جيوزتلا ىلع

 ٌنوكي لب ءوريغو بألا نيب لولا يف قري ال نأ ءاهجيورت انبجوأ اذإ بلطلا لاح يف
 ْنكَت ل اذإو .يفالخلا ىلعف ىّتنأل تناك إو .ٍرَكَذِل تناك نإ لاما يلو ىلع كلذ
 هنأ ٌروهشملاو ؛لاحلا يف وحرم ٌةُحاكنف ًاهيفس وأ ًانونحم ناك إف ديما ىلع َةَمّرَحُم

 هدم طب ديعبلا ٌلعلو ِةَميَحُمْلا ٍةَمَألاَكَف ر انلق نإف نيجي ال ًاديشر ناك ول
 هيف ؟ هيفسلاو نودجمل ٍةَمَأِب وأ ٍةأرملا ٍةمأب ّْقَحْلُي لهف ءاريغص ٌديسلا ناك نإو «ثيزت
 دمي اذإ ٍةَميَحُمْلا ةَمَألابو ءغولبلا مز برق اذإ نونخنا ِةمأب اهقاحلا ىوقيو ءٌرظن
 يف امرأ مل تافحابملا ههو :لاق «ءآلإلا دم ىلع ٌديزت ٍةَدب طبعي ديعبلا َلعلو
 .لمَاتَتلَه باتك

 اهُجّوزيف الإو ءاهنايب قبس دقف اهيلع ًاروُجْحَم اهتكلام تناك نإ ٍةأرما مَ :ٌعْرَف
 ةتونحملو ةلقاعلا ٌةَمألاو ءوريغو بسنلاب لولا ٌءاوسو ءاهيلع هتيالول ًاعبت ٍةأرملا يلو

 تناك إو ءًاقطن اهيكلام ُنذإ ٌطريشُيو ِةَمألا نإ ىلإ ةحجاح الو ؛ٌةريبكلاو ةّريغصلاو
 ذأ :صيخلتلا باص ىلإ ُيازغلاو ٌمامإلا بستر .كلذ نم يجتست ال اهنأل ءاركب

 ةضورلا يف هَطقسأو هلقنل اهرم يعفارلا ةركذو ؛ُناطلسلا ٍةأرملا ةَمأ جوزي يذلا

 .اًهيَمَأ يف ال ٍةأرملا ِةَقْيِتَع يف صيخلتلا بحاص هلق يذلا ّنأل «باَصأو

 هايس نذإ ريغب بتاكل امُهُحّوي الو ُهَدبع الو هبتاكم ما ديلا جور ال عرف

 .هعربتك نالوق هنذايو

 حاكنلا نِ مرحي اَم باب

 لَم لُكَو نا اع ُمُكيَلَع 7 تمرح :(*7ىلاعت هلوقل تاَهمَألا مرت

 .[ ۲۳ / ءاسنلا ] 4گیا تاهو :(۲) ةحسنلا ف (*)

 کلر ْمُكَناَنَعَو ْمُكَئاَرَحأَو ْمُكَئاَنَبو کناه مکیلع تنحل .۲۲ / ءاسنلا (450)
 .«بتحألا تاو خلا تاتو
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 ْوَأ اًهَتدَلَو نم لَكَ ةيآلل ؛تاَنَبْلاَو .كنأ يهف َكَدَلَو ْنَم تَدَلَو وأ كتلو

 هنع ةّيينحأ اهنأل هَل ٌلِجَت هانز ْنِم ةَقوُلَحَمْلاَو تلق .كننبف اَهَدَلَو ْنَم َتْدَلَو

 اهنأ لامتحال وأ فالخلا نم اجورح هركي :ٌمَعُن ءبسنلا ماكحأ رئاس ءافتنا ليلدب

 ٍةأرَمْلا ىَلَع ُمُرْحَيَو ءاَهَهَرْكأ وأ انّرلا ىلع ةتعواط ٌءاوسو :ةضورلا يف لاق نم

 .اهنِرَي هنأ ىلع اوُعمجأ امك عامجإلاب ُمَلْعَأ هل او ءانز ْنِم اَهُدَلَ

 اهنأل اهّمأِب لخدي مل نإو اًهُحاَكِن ِنِعالُمْلا ىلع ُمُرحي ناَعللاب ةّيفنملا تنبلا :ٌعْرَف
 ةوخإلا تاسو تاَوْخَألاَو نقيل سفن بذكأ ول هنأ ىر الأ اعطق نع يفتن ال

 كتمَعَف َكَدَلَو رک تخأ يه ْنَم ُلُكَو :ةيآلل «تالاخْلاَو تاَمَعْلاَو تارحألاَو

 :ىلاعت هلوقل ءاضيأ عاَضرلاب ُعِبسلا ءالْوَه ُمُرْحَيَو ,كتلاَحَف كتدّلو ىتنأ تخأ وأ

 تحألاو ٌمألاىلع صنف“ 4ةَعاَضَرلا ْنِم ْمُكئاَرَحَأو مكر ياللا مكاو

 عاّضّرلا م ٌمُرْحَي ] اعوفرم ةشئاع ثيدح نم نيحيحصلا ينو ؛امهيلع يقابلا انسِق
 وأ كتعضزأ نم لو 26 *”[ بسلا نم ] امه ةياور فو [ آلِ نِ مرحبا
 عار ماف هَل اذ وأ كتعضْرُم تَدَلَو وأ كَدَلَو ْنَم وأ كنَعَضْرأ نم َتَعَصْرَأ

 نبَلب وأ كيب ْتَعِضْرُأ ةأرما لک كتبَ ةمدقتملا فانصألا يقاب يأ ءيِّقاَبْلا سَر
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 وأ ةَعِضْرُمْلا اهتدو سني لك اذكو َكِبيَأ نب تعيضْرَأ وأ كم اهتعضرأ قارما
 .ىفخي ال ٌمضاو وهو يقابلا اذكو لحفل

 .۲۳ / ءاسنلا (4519

 ثيدعلا :باسنألا ىلع ةداهشلا باب :تاداهشلا باتك :هحيحص يف يراخبلا هاور (557)

 ال :ةَرْمَح نب يف 4 بلا لاق :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نعو .(5545)

 هاور .[ ةَعاَضَرلا َنِم يأ ُدَنْا يه هوبَسنلا نِ ُمُرْحَي اَم ٍةَعاَضّرلا نم مرحي يل لَن
 :حيحصلا يف ملسم هاور ةشئاع ثيدحو .(55148) ثيدحلا :حيحصلا يف يراخبلا

 ثيدحو .(445/9١)ثيدحلا :لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت باب :عاضرلا باتك
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 حافلا نم ٌمْرحَي اه باب :حاكنلا ابات 1.

 راه

 خألا م أ نالخ يأ ؛كافحأ وأ يأ كاخأ تقرأ نم كلَ مر الو

 تناك اذإ عاضرلا يفو بأ ةر وأ م أ نإ اهنأل ما ارح اهنإف بسلا ف تخألاو

 امك الف ٌكَمعُأ وأ كلاخأ ةَ يأ تضر اذإ امك نگی م ڈو ءاضيأ انَرُخ كلذك

 برشنير) :ىلاعت لاق و ٍتنببا وأ نبالا دلو يهو يأ ,كتلِفانَو 3 ةركذ

 طو كيلر رطوم وأ كس اإ اهنأل مارح بستلا يف َكتلفان م "نر

 ةيبنجأ كتلفان ٌمِضْرت نأب .نبا ةجوز الو اننب نوكت ال دق عاضرلا فالخب امّرتحم

 ءاضرلا نو كبح وز وأ كل كن ام | اهنأل بسلا فال يأ َكلِوَلَو ِةَعضْرُم أ الر

 َكّمأِب تّسيلو ُهَنُدَح اهم إف كدلو ٌةيبنجأ تَعضرأ اذإ امك كلذك نوكي ال دق

 اهنأل كيلع ٌمارح هيف كدلو تأ نإف بسنلا فالخب يأ ءاهتنبو كيحوز ّمأ الو
 لاو تو كولو أ اف لو ايجار اف ير أ نم اب

 همأل كببأل كِنخ

 نأ بسنلا يف روصو عاضرلا يف الو بسنلا يف خألا تحأ مرحت ال يأ هُسْكَعَو
 نأ عاضرلا ينو .ّمألا نم َكَمْحُأ حِكدي نأ لف مأل تخأو بأل خأ كل توكي
 نم كأ يهو اهّحاكن كيخأل زوجي كنم ةيبنحأ ةريغص ٌعيطرتو ةأرما َكَعضْرَ

000 
 تعا يهز عار او ےن ني تابع نع تحأ الو ببر خا تح

 ةروصلا هذه َمّظَن دقو ًالاخو هل ًاَّمَع تنأ تنك ادل هذه َْسَدَلَو اذإو عاضرلا
 : مهضعب

 مارح نهم ْساناَماَذإَو لالخ عاصر يف نه برأ

 مالَسسلاَو ٍدِفاَحُو هليحأل اث ةا م نبا ةدح

 اهنأل ءيش ءانثتسا ىلإ ةجاح ال هنأ ىلع نوققحماو «كلذ ريغ نورخآ ىنثتساو

 الو ؛واحصأ وهج الو 'يعفاشلا اهي اذهو طباضلا يف ةلحاد تسيل

 امإو خأ 1 اهنوكل مرت مل «خألا م ن ثيدحلا يف سيتا

 لوقلا اذكو «ىلوألا ةروصلا يف كلذ دحوي ملو بأ ةليلح وأ ام اهنوكل ْتَمْرُح
 .يقابلا يف

 ال7 / ءايبنألا )٤٥۳(



 1101 جحاکنلا نم مرحب اَم باب :حاکنلا باک

 كدر أ هي أ لئالَحَول :ىلاعت هلوقل تذل نم هجو ُمْرْحَتو
 لاق . “فلس ْدَق ام الإ ءاسْنلا ْنِم ْمُكْواَبآ حكت ام اوت الو :ىلاعت هلوقل

 نم فَي لحرلل دلو ٌربكأ ناك ةنإف ؛هعرحتب ْمُكِملع لبق ةّيلهاجلا يف يأ ملا يف
 .مدقتملا ثيدحللف ٌعاضرلا امأو ةيآللف ُبسنلا امأ ءءاَضَر وأ بسن ْنِم .هيبأ ٍةأرما

 نم يأ ءاَمُهَنِم :«**”ؤكِئاَسن تامار :ىلاعت هلرقل َكِتَجْوَز تامار

 مکیئابرو# :ىلاعت هلوقل « ءاهب تلخ نإ اتان اکو رم امل عاضرلاو بسنلا

 ايرج روجحلا ركذو .ةيآلا ن ..نهي متل ياللا ُمُكَياَسِن نِي مکر وُجُح يِف يتأللا

 نسب ٌءاوسو یب تدا امف اَمِهْيلَع حان ًالفإل :ىلاعت هلوقل بلاغلا ىلع

 ةجوزلا مو نبالاو بألا ةحوز يعأ لوألا ثالفلا نأ مَلْعَاَو .عاضرلاو بسلا

 ل اسك راسم ترحب لع الف داف مآ جحا قع رحم نرخ
 ةقذحو رّرَحُمْلا يف يعفارلا هب حرص دقو «باوصلا وه اذه قّحوكتملا لح هب قلعتي

 تبنت َةَرِهاصملا ةّمرح ناب ُهللعو «ةفذح باوصلا لإ :قئاقدلا يف لاقو فصلا

 .ةبيتْجاَف بيجع وهو «كسافلا حاکنلاب

 بابو هئابآ ىَلَع تَمْرَحَو اهتاو اهتاهمأ هيلع مرح كلوب ةأرما ّىِطَو ْنَمَو

 ءطو نيب محلا مرج اذهو کیا دع ر ٌلزان نيميلا م يف مطولا ّنأل

 تبعي امك ةَهْبْسب ٌةَءوْطْوَمْلا اَذَكَو ءحاكنلا يف ٌعمجلا ُمُرحي امك كلمْلا يف نيتخألا

 تبني الو هيلع احلا هبتشا اذإ ٌُميرحتلا تبني يأ ءهقَح يف ديلا بحجويو بسنلا

 ىلعو ءاه ًاعابتا ءاَهَقَح وأ :ليَق ءامهيف َةّدِعلاو بسنلا يف امك هيلع ةبتشي مل اذإ

 نيفرطلا معَ اهنأ :يناثلاو يب ةّهّبُشلا ٍتّصَتا نعي صتخي :امهدحأ ناهجو اذه

 .ببسنلاك

 يعفارلا هب مزج امك اهيطوب ٍةرهاصملا ةمرح تبثت الف هتيم ةأرملا تناك ول حره
 ٌقلعتي ال هنأ يدنعو :لاق مث هدلاو نع نيلامتحا انه رحبلا يف ىكحو «عاضرلا لأ

 .ةميهبلاك اهنأل ميرحت هب

 .؟؟4 / ةرقبلا (455) .۴۲ / ءاسنلا (4هد) .۲۳ / ءاسنلا (425)



YoYحالا نِ ُمُرَْي ام با :حاکنلا باک 1  

 نوک لامتحال ءاضيأ ةرهاصملا ةمرح هب تشي الف ىتتح يطال ناك ول :عرَذ

 مرح ی هب اه سيال ةدإف يأ اهب تزال عرضا وب أ هلاق | ادئاز وْضْعلا

 ءطّوك ٍةَرْهشِب ٍةَوْهَشِب ٌةَرَساَبُم تَسِيَلَو ءبسلاك هب تبني الف هللا نم ةمعن اهنأل ءةرهاصملا
 يإل :ىلاعت لاق دقو ةر بحري ال اذكف هيلا بجوي ال ةن ءرُهْظألا يف

 هنأل ءطولاك وه :يناثلاو ءميرحتلا يف لوحدلا طَرَش نهب لحد يتأللا ُمُكِئاَسِ

 يف ديقي ملو .يوق وهو :ربدلا نايتإ ماكحأ يف ٌيعفارلا لاق «هتهبشأف هترشابمم. ذذلت

 ٍةوهشب رنا ٍةَرشابملاب جرو .ٌُمامإلا اًماكح ةقيرط يهو ٍةوهشب ةَسّمالملا ِرّرَحُمْلا
 .بهذملا ىلع ٍةَرهاصملا ةمرح تبقي ال ٌهنإف

 ةرهاصملا ةمرح تبني ةهبشب يبحألاو جوزلا ءامك مرحلا يملا لاخدتسا :ةيبنت

 .اضيأ
8 

 مرحي امو ءاسنلا نم لحي ام باب يف هحيحص يف يراخبلا هركذ :رخآ يت 0-7 9

 يدنكلا ىيحي نع ىّوريو :هلوق يهو ؛ىلْوَأ ناكل اهنع بانك هرن ول ةبيجع ةلاقم
 :لاق مث .ُهَّنَأ ٌنَحّوزتي الف هيف هلحدأف ّيبصلاب بعلي ْنَميِف رفعج يبأو ّيعشلا نع

 .© "هيلع عباتي حلو ؛وفورعم ريغ اذه ىيحيو

 باب هيلع مسحنا الإو يأ ,َنُهنِم حكت ٍةَرْيبَك ِةيرَق ةولسب ٌمَرْحَم تطلتخا ولو
 ساَروُصْحَمب آل ءاهيلإ اهت اهترفاسم نمؤت مل ىرحأ ةدلب ىلإ رفاس نإو هنإف حاكتلا

 «بابلا اذه يف يرحل َلَحْدَم الو ميرحتلل ابيلغتو انه مسحني ال حاكنلا باب ّنأل
 لاق امك رظنلا ٍدّرجمب يأ سانلا ٍداَحآ ىلع ُهُدَع َرسَع ام روصحا ٌريغو :مامإلا لاف

 ٍةَجْوُز ءطّوَك طق حاكن ىلع منِرخت ؛ ُدُيْوُم أرط ولو َروُصْحَمَف َلُهَس نإو يلارغلا
 .عاضرلاك ةلطبأ حاكتلا ىلع ًارط اذإف ادّيؤم امرت بحوي ىنعم هنأل ٠ ةهَبْشب ها

 .ًاعم لاقو هطخب فتصل امهب ُهطبض دقو ًاضيأ ءايلابو نونلاب وهو (هتبا) هلوقو

 :مرجي امو ءاسنلا نم لحي ام باب :حاكنلا باتك :ًاقيلعت حيحصلا يف يراخبلا هركذ )٤۷(

 رهو «هنع يراتخبلا اهذحأ لئاسم يف لبتح نب دمحأ ةياؤر نم )20١١5( صنلا نمض

 .ملعأ هلل او .اَذَه ل َرُكْذَي نأ ْنِم قرأ َرْهَو «ىّلوُأ َناَكَل اهنَع باک هن رل لاق امك



 Yor جانا نم ٌمْوَْي ام باب :حاكتلا بات

 اماودو ٌءادتبا امهدحأ وأ نيوبألا نم يأ ءاَهِتْخَأَو ٍةَأْرَمْلا ُْعْمَج ُمُرْخَيَو لصف

 ْنِم «هيف فلاح نمت ةربع الو ًاضيأ اماودو ًءادتبا يأ ايَلاَخ وأ اًهِمَع وأ «عامجإلاب

 .ةلدألا قالطإل ةلاخلاو ةمعلاو نيتحألا يف يأ ءوِبَسَن ْوَأ عاصر

 إف ءاييَربأ دحأ ةع وأ اهيَربأ دحأ ةلاخو ٍةأرملا نيب ٌممحلا ًاضيأ مرحب :ةيينَ

 .هب لّصح عمجلا أل ,ينالاَق ارم وأ هببضتقي يهنلا دال لطب اقع َعَمَج

 رلو امُهحاكن َلَطَب اعم امهحكت ولف ًاضيأ اهتنبو ةأرملا نيب ٌممحلا مرحي :ٌعْرَ
 قراف نإ اهحكني نأ زاج تنبلا ةيئاثلا تناك نإو تلطاب ةيئاثلاف نيدقع يف امهحكن

 .لوحدلا لبق ألا

 .هيبأ نم ٍهيحأو هم نم لجرلا تحأ نيبو ىرخأ

 نألف حاكنلا مرح اذإ هنأل كلوب ِءطَوْلا يف ّمُرَح جاكي اَمُهُعْمَج َمُرَح ْنَمَو

 هب ُدّصقي دق كلما نأل عامجإلاب ءاَمُهكْلِم ال لوا قيرطب ٌدوصقملا وهو ٌعطولا مرحي

 ةلازإ هنأل میک لوألا َمُرَُي یت ىَرْخَأْلا تمرح َةَدِحاَو َِطَو نإ ىطولا رغ

 در اذكو يأ «مارخإو ٍضْيَح أل لح ةلازإ امهنأل باك وأ جاك ْوَأ يكب

 يف ْنْهَر اذكو «قافحتسالا الو ُكّلِمْلا لرب ل ةضراع ٌبابسأ اهنأل ةهبش ٌةدعو
 الو ُجيورتلا ُهٌديِفي امك الح الو ةباتكلا ٌةديفت امك ًالالقتسا ديفي ال هنأل حصا

 يفكي :يناشلاو ءنهرلا ءاقب عم راح هيف نهترملا نأ ول ُهنأ ىّرت الأ للا ٌليزي

 .عيبلاو ةباتكلا ىلع سايق

 رَظنلاَو ٍةلبقلاو سلا فو «هب ىَرخألا مرح ٍلبقلاَك ٍربدلا يف ئطولا :ٌعْرَ

 .ةرهاصملا ٍةّمرح يف قباسلا يفالخلا لم ٍةَرْهَشِب

 اهو ولف ءادبأ ىرحألا تمرح امّهادحإ اوو اهو اأ كلم ول :ٌعْرَ
 يفف ًالاع ناك ْنِإو ءادبأ ًاضيأ ىَلوُألا تمرح ميرحتلاب ًالهاج كلذ دعب ىرخألا

 .الف الإو ًادبأ ًاضيأ ىلوألا تمرح ؛ال :انلق نإ ؛نالرق ُدَحْلا بوو لر



 جاكنلا َنِم ُمُرْحَي ام باب :حاكتلا باک of س ل

 هل زاج ىشنخلا ئطوف ناوحأ امهو یشحو ةيراج نيكولم لحر كلم ول :ٌعْرْف

 هنود ةَحوُكنَمْلا تلح سكع وأ ءاهَتمَع وأ يأ اًهتخأ َحَكَن مل ؟ اًهَكَلَم ولو

 .حاكنلا شارف ةّوقل

 الو وفرع نب ِنَمْحتلادْبَعَر يلع مَع ْنَع كلذ يِرُر «ناتآرما ٍدْعْللَ :ٌلْصف

 عمجأب ْطَقَف ٌعَْرَأ ٌرُحْلِلَو بابل يف يلماح ا هلاق َنقلاك ٌضعبملاو ٌفلافع مهل فرع
 سيل ٌهنأل ًاثالث حكن اذإ ُدبعلا كلذكو يأ َنَْطَب اعم اسمح حك ثق هب ٌدنعي نم
 اهتدايزل ُةَسِماحْلاَف ارم وأ ءعيمجلا لطبف ىرحألا نم ىلوأب ٍةدحاو حاكت لاطبإ
 .يعرشلا ٍدّدعلا ىلع

 قير :ًالوق يقابل يلو ءمه نب أ ني دقع يفسح كن ول جف.

 .عيمجلا لطب نات َنهيف يف اعبس حکن ولو .ةحصلا ٌرهظألاو <

 يف اهنأل يج ةّيْجَر أل ةيبنحأ اهنأل ِنْئاَب ل

 .نيميلا كل اهتحأ ْأَطَي نأ هل ل سيل اذكو :هيواتف یف لافقلا لاق يتاحجوزلا مكُح

 اید ي یر حاكن ان ةيضب سا ئطو ول :ّعْرَف

 هَل لح ْمَل هدعبو لوحدلا لبق ؛ نيف ُدبعْلا وأ 0

 كاَهَقْلَط نإ :ىلاعت هلوقلف لا يف اأ خلا وب حصا اه یش

 تلد امك اهأطي يأ ***0ةَريَغ اجور كنت ىتح ُدْعَب نِم هَل لجن الف ةثلاثلا يأ
 قالطلا نم كلمب امىفوتسا ةنألف دبعلا يف امأو 21*“ )ةعافر ةأرما ةصق يف ةنسلا هيلع

 17٠0*. ١ / ةرقبلا (؛ه4)

 :تلاقف لَو يبنلا ىلإ يطرقلا ةعافر ارم تّءاَج :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع (459)
 ُهَعَم اَمْنَِو ؛رييرلا نب ِنَمْحراَدْبَع تحور ؛يقالط تب ماك يقطف عار دن تنك
 ُهلِبَسُع يِقوُذَت ىح ءال ؟ةَعاَفر ىَلِإ يعجز نأ َْييرْأ ] :َلاَقَف .برثلا هده ل



 1o2 جانا ْنِم مرحب ام باب :حاگنلا باك

 اذهو ىطولا ٌماكحأ تبغي هب ةنألف حيحصلا نم ةفشحلاب ءافتكالا امأو حلا ةبشأف

 هاكحو :ةيافكلا يف لاق «يتلآب ضاضتفالا هلا :يوغبلا لاقف رككبلا امأ بيلا ف

 :بلطملا يف لاقو «ضاضتفالا دعب الإ لصحي ال نیناتخلا ًءاَقتلا نأ ألا نع يلماحما

 لصحي بلاغلا يف كلذ نأ ىلع ٌلومحم وه لب هقالطإ ىلع يرجي سيل ّصنلا اذه
 نم ةفشحلا ردقب ءافتكالا امأو «قالطلا باتك يف كلذ فلاخو ٍةفشحلا بييغتب

 وضعلا اذهل تناك يلا ةفشحلا ريتعملاو :مامإلا لاق ءاهّماقم همايقلف اهعوطقم

 .ررَحُملا ىلع ةداز ام وهو ريدا نع ليلا فنصملا ٌررتحاو «صوصخملا

 .ةضورلا يف e ىلع شم رر ر ىلع فل ول 2

 سال ع نیل اهقلط ناك لو ا اهقالط ا

 قوذ تاف دقف للشل وأ ةن ! ًارشتنم نكي مل اذإ ُةنأل هترق يأ ءراَشِْنالا طرشب
 الامك ل ال ءاساف حاكن يف ُمطولاف يأ «اكنلا ٍةحِصَو «ةبولطم يهو ةليسعلا

 القاع ؛ًادبع وأ ارح ناک ءاوس يأ ُةٌعاَمِج نکن نمِم م هنوکو «نیصحتلا هب لصحي

 تقو يف ئطوو ةرفاك تناك اذإ ارفاک وأ ناك ًاملسُم ؛ًاقهارم وأ ًاغلاب ؛ًانونحي وأ

 يثولاو يسوحملو يمذلا رفاكلا اذه يف ٌءاوسو «هيلع مهانررقل هيف انيلإ اوعفارت ول

 نذر نأ رتن ٍباَبْلاِب صاَعلا نب ُدِلاَحَو دنع سلاح ركب وباو .[ كَليَسُع َقوُدَيَو

 يف يراحبلا هاور ءب يبا دنع هب رهن ام ورله ىلإ عم الأ :رکپ وبا لاقف ل
 باتك يو .(55179) ثيدحلا :عئئبتخملا ةداهش باب :تاداهشلا باتك :حيحصلا

 هتآرمال لاق نم بابو :((5750) ثيدحلا :ثالثلا قالطلا زرج نم باب :قالطلا

 بدلا لم الإ ُهَعَم نکی ْمَلَو .. .) :تلاق :ظفلب (2؟50) ثيدحلا :ٌءارح ىلع تنأ

 ال ] :لاقف ؟لّوَألا يج زر لأنا ميش ىلإ يني لعب ملو ةدجاو ةه الإ يترقب مَ

 اذإ باب يو .[ يسع يِقوُذَتَو ِكقلْيَسُع ٌرَحآلا قودي ىح لوألا اجور نيات
 باتك :حيحصلا يف ملسمو )٥۳١۷(. ثيدحلا :ةدعلا دعب تجورن الٹ اهقلط

 .(۱ ٤۳۳/۱۱ ) ٹسیدحلا :هريغ اجوز حكنت ىتح ًاثالث ةقلطملا لمت ال باب :حاكنلا

 .يظرقلا وه ريبزلا نب نمحرلادبعو



 جحاكنلا نم مرح اه با :حاكنلا بانك 127

 ميهاربإ نع ييثولاو يسوحنا يف ةضورلا يف هلقن امك ملسملل مدل نول مهنإف
 هلوقو «ةريغلا مدعل «نهيف ٍبَهْذَمْلا ىَلَع القط ال ءاَِناََحُي امك :لاق يزورورملا

 ةيناثلاو ىلوألا يف ةضورلا يف هريبعتل ٌقفاوم وهو ثالشلا لئاسملا يف يأ (نهیف)
 سايقلا دسافلا حاکنلاب ءافتكالا هحوو ءاهيف حيحصلاب ربع هنإرف ةثلاثلا يف امل فلاخعو

 .ءطولا ٍةَروص لوصح يقابلا يف ءافتكالا ٌةجوو امهريغو ٍبّسنلاَو رهملا ىلع
 d٣ ج 5 سها 7 م ع
 .لجت ال اهنأ حصألاف مالسإلا ىلإ داع مث هتّدر لاح يف اهأطو ول :ٌعّرف

 نم برض هنأل َلْطَب ّحاكن الف وأ تنا وأ قلط َِطَو اذإ طْرَشِب حكن ولو

 هنأ يأ «لوق قيلطتل هلا يفو 4 الحمل لاو الحمل 7 ا ُنْعَل مص دقو ؛ةعتمل ١ حاكن

 امك هب لطبي الو دقعلا نراق دساف طرش هنأل لثملا رهم بجيو طرشلا لطبيو حصي

 .اهب رفاسي الو اهيلع جوزتي ال نأ طرشب اهحكن ول

 دقعلا حصو ةرك اهأطو اذإ اهقلطي نأ همزع يف نكلو طرش رج مل ول :ٌعّرف

 ا مم refs ماه ص م a وس سم هم ع اواو ر رف 2 عع

 لطب اًهَضْعَب وأ ُهَعَجْوَر َكلَم ولو ءاًهصْعَب وأ اَهكِلْمَي نم حكي ال :لصف
 ةعفنملاو ةَبقرلا هب كلب هنأل حاكنلا كلي نم ىّوقأ نيميلا كلم نال ُهُحاَكِن

 ْنَم حكت الو ءىّوقألاب ُفعضألا طقسف ٍةعفنملا نم ابْرَض الإ هب كع ال حاكنلاو

 يل نإ :تلاقف هذ رمع ىلإ ةأرما تَّءاحو ؛اضيأ ماكحألا ٌداضتل ُهَضْعَب وأ ُهَكِلْمَت

 وأ روە ساس ع مقا مع مي 2 4 8 A ي م
 :رمع لاق مهناَميأ تكلم ام وأ مهحارزا ىلع الإ :لوقي هللا سيلأ ملو

 ةمشوتسملاو ةَمِيشاَوْلا ديو هللا لوسر نعل ] :لاق ؛هكذ درعسم نب هللادبع نع (450)

 يف يئاسنلا هاور .[ هل للحمل َْلحْمْلاَو هلو الا َلكاَو ةَلوُصْمْاَو هلال
 .439١ص ٩ ج :ظيلغتلا نم هيف امو ًاثالث ةقلطملا لالحإ باب ؟قالطلا باتك :نئسلا

 ثيدحلا :هل للخلاو لحما يف ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو

 ؛حاكتلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .حيحص نسح"ثيدح :لاقو 4١١709

 )١15737(. ثيدعلا احلا ساكن يف عاج ام باب



 oy جاکنلا َنِم مرحي ام باب :حاكنلا باک

 يلع رقت ىتح ورت عدا ال هللاو :تلاق .مءاّسنلا ن َنْوُد لاجل َرُه اَمَنإ كَحيَو)

 تلف نيل هل اور :رمع لاف !؟ ءاسنلا نود لاحرلل اًهنأ هللا بانك نم ةيآ اهب
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 4 جلا | تأر نيح تفك (! اذَح كندلجُأل

 ماشينا خلصت هح ةتخن نوُكي ال انأ :طورشب الإ وربع هم ٌرحلا لَو

 ىَلَع ةّمألا حكنت نأىّهن و هنأ ] ًالسرم نسحملا نع يقهيبلا ىور ال ٌةيباتك ولو يأ
 اهلمْشيل ٍةَرُحْلا لدب ةحوكنمل اب فنصملا ريع ولو ل كو ام لسرملا اذهو [ةّرحْلا

 يهنلا رهاظلا امهوحنو ةريغصلاو ةمرهاك يأ ٍةَحلاص ريغ لَو :ليق ءًاضيأ ةقيقرلاو

 .(نونموملا) ةروس نم 5 ةيآلا © (455)

 ٍكّلسَح ا :اَهَلأَسف ؛هظ رمل ترک ذم هَل امآلُع ةأرئا تست :لاق ؛ةداتق نع ©

 نيا كلم نم لاح لح ان يل ل هنأ یر تك :تلَقف هذه ىلع

 ريغ ىع ا باك تلوم :ًوُق 3 يللا باحنمأ اهني ها ردع راما

 كدب اَهَبقاَع هناك . ادب ُهَدْعَب رحل كأ ل لاَ مرح ال مَع لاق .هلئوأت

 يف روشتلا ردلا يف يطويسلا هركذ .اَيب ابرق ل نأ هبا رمو ءاَمْنَع َدَحْلا اردو

 يي يطرقلاو .قازرلادبع هجرحأ :لاقو «ةيآلا ريسفت ۸۸ص ٦ ج :روثأملاب ريسفتلا

 .۷١٠ص ١١ج :ةيآلا ريسفت :نآرقلا ماكحأل عماجلا

 :اهدبع جورت ةأرملا ف باب :حاكنلا باتك :فنصملا باتكلا يف ةبيش يبأ نبا هاور ©

 باب :حاکنلا باتك :يربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )۲۸۷۰۱-٤ ۲۸۷١(. صوصنلا

 صنلا يفو ؛ينزملا هلل ادبع نسب ركب نع )١٤١٠١( صنلا :نيميلا كلمو حاكنلا

 .هبحاص امهدحأ دك ۇي نالسرم امهو :لاقو «نسحلا نع 40759 ١(

 رثألا :ةرح ىلع ةمأ حكنت ال باب :حاكنلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (457)

 ةعامج لوق هعمو :باتكلا ىنعم هنأ الإ ؛لسرم اذه :لاقو ا ضل بش

 نأ الط منم عطب ْمَل ْنَم وه :ىلاعت هلوق ىنعم يف يأ .ىهتنإ .#و ةباحصلا نم

 لاَ تازلا كايف ن مناي كلم ام نيف تاسوعا ٍتانَصْحُملا كتي

 ٍفوُرْعَملاب شروح نونو َنِهِلْهأ نذإب ٌنُموُحِكناَف ٍضْعَب نِ ْمُكْضْعَب ْمُكِناَمإِ ملغ

 وتل عجن نأ إف نصح ام نادا تن تام الو تاحقا ريَ تام
 اوربت ْنأَو و كب تقلا يح نإ كلذ باع نب تاصخشلا ع ات س

 ]° اا ر ر ل وک



 جاگنلا ّنِم ُمْرْخَي ام با :حاکنلا بانك ١ 7 هر

 طّوخألا :ِرَرَحُمْلا ةرابعو يفت ال ةت يلا نأل ٌرارحلا همالك همهفي امك حصألاو

 هرحنو لدعألاك حيجرت ظفل هنأ ال طايتحالا طوحألا ةظفل نم ّمهَف ُةنأكف عملا

 يضاقلا نأ امهيف عقوو حرشلل ًاعبت ةضورلا يف حيحصت الو زاوحلا ححص كلذلف
 يف ٌهعيأر يذلا :لاقف هيف بلطملا بحاص هشقانو *نيهجولا دحأ َّحّحص نيسح

 .حيجرت ريغ نم نيهجولا قالطإ قلعت

 مل نمو :ىلاعت هلوقلو اًهِاَدَّص ٍدْقَفِل وأ اهِدَقفل اّمإ يأ قرح ْنَع رجعي نأو
 ما خلصت .لضفلاو ٌةَعّسلا ُلَرْطلاو '”)ةيآلا «.. .ّحِكَدَي نأ ًالوَط كنم عطس

 و تانموملا ٌرْكِْذَو حصألا يف ملا لحن مل ِةّيباتك ٍةَرُح ىلع َرَدَق ولو «عاتمتسالل

 وأ َءاَقْتَر وأ ةريغص تناك اذإ امك يأ ُمُلْصَت ال ْوَأ :َلْبَق «بلاغلا ىلع ىّرح ةيآلا

 ٌمصألاو «تاعاتمتسالا ضعب لوُصحل ٍهريغ نع هدم وأ َءاَصْرَي وأ ٌةَموُذْجَم وأ ءار

 انه فالخلا رَّرَحْمْلا يف َلاَحأو «يلصألا ٌدوصقملا وه ام اهنم لصحي مل هنأل ٌراوجلا

 ُهَمهفأو ٌزاوجلا ريغصلا حرشلا يف حَّحص مَع ويف ام َتْمِلَع دقو قباسلا بفالخلاىلع

 نس اهدوحو عني فيكف اهُحاكن حصي ال َةَدَتُْمْلا نأ :ْمَلْعاَو .ًاضيأ ريبكلا ُداريإ

 ؛ثالث نوُدب اهنابأ اذإ ام يهو :ةروصب بلطملا ف هل َلُخَمَتَو وحوىلع ِةّمألا حاكن

 ؟هِيسفن ودع يف اهَحّررتي نأ قلطملل لهو «كلذ دعب ُهل نعت اهنإف ةهبشب ْتَقِطو مث
 ُهَقِحَل نإ ٌةَمَأ هَل تّلَح ٍةَِئاَغ ىَلَع َرَدَق ْوَلَف ءاهأطي مل كلذ ُهل :انلق ناف .ناهجو

 هاه

CG. 

 رع

 دفا
 ةقشلاو :ُمامإلا لاق .الف ًالإو يأ ُهَنَدُم ًانز فاح وأ اَهِدصَق يف ةَرِهاَظ َةَقَشَم 0 ا

 .ٌدحلا ٍةرواحمو بفارسإلا ىلإ ةجوز بط يف اهلّمحتم بيني ًةَردقلا نأ ةّرهتعمل
 .ةاكزلا نم ليبسلا نبا عنمب ال امك ةّمألا حاكن عنمي ال بئاغلا لام ا :ٌعْرف

 نم دو وأ لحما دنع هيلع ةَردقلا قوتي وهو يأ ؛لْجَوُمِب رح َدَجَو ولو

 ِرْهَم نوب وأ ٍةّلّجعم ٍةرحأب هرجاتسي نم حو وأ اهقادصب يفي ام ةعيسن عي
 لاحلا يف ةلرغشم ٌريصت ُهَتَمذ نال ,ىلوألا يف ِةَمأ لح حصألاق هدي وهو يأ لغم

 .زارجلا ححص يضاقلا نأ :(؟) ةحخسنلا يف (#)

 .؟ 5 / ءاسنلا (455)



 1۲0۹ حالا َنِم ُمُرْخَي اَم باب :حاكنلا باک

 يلا ذل قالا نو قش حاكن ىلع ةردقل ال ناو رت ا رب ل دقو
 تفرع دقو ؛ةنملا نم هيف امل روج :يناثلاو ؛روُهُمْلا يف ةَحَماَسُمْلا ةَداَعْلا ذِإ ةليلق هيف

 الب تّيضر ولف بهذملا ىلع :ةضورلا يف لاق .مرج ال لوألاب مهضعب عطقو «ٌةَباوح

 .ىلوأو حصألا ىلع ًاضيأ تلح ره

 .لاحلا يف ةبلاطملا لامتحال بهذملا ىلع ٌلوبقلا بحت مل اَهَرْهَم ضرقأ ول :ّعْرَ

 .ةمألا وتلحو لوبقلا مرلي ل ةيراح وأ لام هل بهو ول :ٌعْرَ
5 
 ْتَنَعْلاَو “4كم تملا يح ْنَمِل كلذ :ىلاعت هلوقل ءانز َفاَحَي نو س

 الف رّست ُهَنَكْمَأ ولف ءيضاقلا حرص هبو اهحاكن نْيعْلِل سيلف ٌةَدْيِدَّحلا ُةَقَسَمْلا

 هنأل ءمعن :يناثلاو ءودلو قاقرإ ىلإ هب ةرورض الو تنعلا ُهنم ال ّحّصَألا يف فخ

 :ىلاعت هلوقل ةّيباتكلا ِةَمألا حاكن ُهل لحي الف يأ ءاَهُمالْسإَو رح ٌلْوَط عيطتسي ال
 141 و ا و
 . “4 تانيؤُملا مكتايتف ني

 .حصألا يف ملسمل اهنوك طرتشي ال :ٌعرف

 . س 2 ا ا مع 7 هت لو 2

 «نْيدلا يف امهنيب وفاكتلل ءحْيِحّصلاىَلَع ةّيباتك ةَمأ نياك ٍدْبَعَو رخل لحتَو
 .ملسملا حلا اهخكني ال امك عنا :يناثلاو

e RF CF 80 E هنأ ع e ةيباتكلا ةمألا يباتكلاك ةينئولاو ةيسرحما ةمألا يثرلاو يسرجما رحلا ٌحاكن :ٌعرف 

 اهجاكن نم عنا أل ءِروُهْشَمْلا يف ِمِلْسسُم ٍعل آل هدئاوز نمو ةضورلا يف ةركذ

 نأ ىرت الأ حاكنلل عني ال وهو ةّصاخ ِنْيَدلا يف لب ٍةّّرحلاو ّقّرلا يف امهنيب توافت

 .ةّباتكلا ةَرُحْلا حكني ملسملا حلا

 يف حاسكنلاك ٍةّيثولاو ةّيسوحملا نود ٍةّيباتكلا ِهِيَمَأ ءطو ملسملا ٌرُحلل :ٌعْرَف

 ٍةفلاسلا طورشلاب الإ رح اهحكني الىتح يأ .ةقبقرك ْقْيقَر اًهُضْعَب ْنَمَو مهرئارح

 .اضيأ روذحم دلولا ضعب قاقرإ ّنأل

 .786 / ءامسنلا (555)



 وحي ام ؛ 1.

 ريغ وأ ًابيرع حلا اهُجوز ناک ٌءاوس اهكلال قيقر ٍةَحوكنملا ِةَمألا دلو :ٌعْف

 يضر َدّيسلا َّنأل هيلع َءيش ال ْمَأ رورغلاك ُه ةميق جوزلا ىلع لهو ؛ٌلوق يبرعلا فو

 .نالوق اًيبرع اهَحَّوز َنيح

 الوألاف ادرار لوط دجاوب أ جوز ول نأ يضاقلا ىزا يف
 .حيحصلا حاكنلاك حاكنلا ةَهبش نال ٌءاقرأ

 ةرَقل ةَمألا خِسَفنت مل ةَرح حك وأ َرَسِنأ مث هِطرسب ةَمأ رح حكت ولو
 بو ُهَنمأ ُهَحّوز ناب يأ دفع َةَمَأو ٌةَرح ُةَمأل ُهَل ٌلِحَت ال ْنَم َعَمَج ْوَلَو «ماردلا

 ل ةَمألا ِتَلَطَب ءاَمُهَحاَكَب تبق :لاقف ءاذكب هذه يتنبو هذه يتم كتحوز :لاقف

 حاكن هل لحي نم ناك نإف ةقفصلا قيرفت ةدعاق نم تفرع ام ءرّهطألا يف ُةرْلا

 يف امهّحصأ ناقيرط ّرْحْلا حاكن ينو .ُهنع هئانغتسال اعطق طاب ٍةَمألا ٌحاكنف ِةَمَألا

 آل ْنَم) هلوقب جرو «نالطبلاب ٌعطقلا :يناشلاو «نيلوقلا ىلع هنأ ريغصلا حرشلا
 ىلع ةمألا حاكن ُهل ٌروجيو قَمَألاَ ٍةَرحلا نيب عمي نأ روج ُهنإف ٌدبعلا (هَمألا ُهَل لح

 كتجوزو هذه كنحوز :لاق ول امع (ِدَقَعب) هلوقبو ءودلو قرب ٌرّرضتي ال هنأل رحل
 اهُحاكتف هسنبلا لوبق ىلع ّرصتقاو يذه حاكنو هذه َحاكن ُتْلبَق :لاقف ؛هذه

 ال ةيناثلا يفو رأت نإ ال دقت نإ ىلوألا يف ٌميحص ِةَمَألا ٌحاكنو «ةلاحم ال ٌحيحص

 .لوبقلا مدعل حصي

 امهحصأ «ناهجو اَعّمَج وأ الصف ول امكف ٌرخآلا ٌعمجو امهُدحأ لصف ول :ٌعْرَ

 .لّوألا

 .نيتحًلاك ر
 نإ فافعإلا يف ةملعتسف هدلو ةَمَأ اّمأ يدلو ة ٍةَمَأ رب
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 .هللا اش

 نيميلا كلم ولو يأ يس ةر ةر اهل بانك ل نم اکی مرح :نئمَ



 1 جاكنلا نم ُمرْحَي اَم باب :حاگنلا باک

 سوجملل ناك هنأ ةبشألاو 4نبی تاک ر شملا اون الرا :ىلاعت هلوقل

 مهل بانك ال هنأ فصلا ٌارمف "هب رسا دقو اوحبصأف هود نكل بانك

 ْتاَنَصْحُمْلاَو :ىلاعت هلرقل ةّيياتِك لحن هزار ميدقلا نع يضاقلا ىكحو َنآلا

 يف اهب ةفلا : فخ :ةيرَح ُةَرْكُت نکل "کلن ن بالا أوتوا َنيِذْلا نم

 هذ اكو ألا يف هيلع صن برا راد يف ةيقلا للا ا حاكن ةركي اذكو وید

 اهيف ةّهاركلا ْمَعَن ةّملسملا ىلع ةيرشملل راغيإ | كلذ يف نوكي البل « ,حيجصلا ىلع

 لاق اوب ةريدح ةرفاكلاو ةناهإ شارفتسالا األ ةهارك ال :يناثلاو ةّيبرحلا نم فأ

 ال قمّدقتملا ةيآلل ةيئاَرصت وأ ةد ُةباَعكلاَو لدي آل نأ لوألا نكل :يبوحلا

 فلتخاو «مالسلا مهيلع ميهاربإو سيردإو تيش فضحك هِرْيَغَو روبزلاب كسم

 ْمهيلإ ّيِحْوَأ اَمْنِإو ىلتُيو سرد مطب ْمِهيلع رت مل اهنأل :ليقف «كلذ ببس يف

 مل ذإف ؛ٌعئارشو اماكْحأ ْنّمضنت ملو ًامّكِحو ظِعاوم تناك اهنأل :ليقو اَهيناَعَم

 لبق ٍنيَدلا َكِلَذ يف اهيو د لوخد َمِلُع نإ اهلج ٌرَهْظَألاَ ؛ةلِيئاَرْسإ ةي ةّيباَتكْلا نكت

 طق نم ْمُهنمو ؛ًاّقح ناك يح ٍنيدلا كلذب مهكسسب ءافتكا فقرو هست

 نحكي تاليئارسالا نأ ىلع ٌّيبم فالحل ءاعطق ةيزجلاب نورقي امك اذهب

 خت لبق يكي :َلْيقَو ءاهدحو ٍنيّدلا ةليضفل وأ ًاعيمج بسنلاو نيّدلا يتليضفا

 .771 / ةرقبلا (455)

 'ةر لص مه 6 يرتب يلا هلأ ار :َلاَق ؛هلذ بلاط يبا نب ىلع نع (457)

 لأ ضب هيلع علطاف «ويبخأ أ هنا ىلع قر ريكس مهل اذإو وسرد باکو

 اًمَلق < يكلم َلهَأ اعد بني عما ؛دَحْلا ولع دربی واح احح امل یکم

 ىلع انأو ءيا نم هي حكي ناک ذو مآ نيد نم م ارح اني نوع :لاق ؛ُهْرئَأ

 بمول یخ ْمُهوُفلاَح ن ايلا اولئاَكَو ُهَوُعياَب لاق ينو نع مكي بشي ام مآ ن نيد

 يف يلا ُملِعلا َبَمَدَو ميرا نيب نِي عرف «مهياتك ىَلَع ّيِرْسُأ دقو اوُحَبْصَأَ

 هللا يضر ٌَرْمْصَو ركب وأو و هللا لوُسَر ذأ قر باك لھ ا

 لهأ سوجبا باب :ةيزحلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ةيرجلا مهن

 03155 رثألا 03

 .5 / ةدئامل ( 570



 جاکنلا ّنِم ُمُرْحَي اَم با :حاكنلا باک 1

 ليلا ٌرهظألاف هيف اولحدي مل ناف ؛فّرَحُملا ف و اولحد اذإ اذهو بفيرحتلا دعب و يأ

 مسقلا اذه يف ميرحتلا نم ٌرّرقت ام نأ :ْمَلْعَو «يعفارلل اعبت ةضورلا يف ٌةَركذ امك

 وهن ْنَمف ّالإو نئوتلاَك هيلع ُهلهأ رق ال نيد نم كلذ يف ٌلوْخّدلا ناك اذإ اميف وه
 ؛نالوق ِهِيَسْكاَنُم فو وفیرحتلاو خلا دب لا كلذ ي لسد د وأ م

 يهو ٌةنلا ٌةروص ٍةلأسملا ةّمتت نم يقبو .هلثم ىلإ هيلع ُهلهأ رقي نيد نم ّلقتنا امهنم
 هلرقب فصلا زوتحاو ءأعطق مهتندكانم ليت الو خسنلاو يفيرحتلا دعب اولعد اذإ ام

 :ُهَّلبق هلوقبو ءاضيأ مهتحكانم لیت الف اولخد ىتم لع م اذإ اع جلع نإ) :ُالَوأ

 ًاقلطم اهحاكن زوجي هنإف ةّيليئرسإ تناك ١ اذإ امع مةلا ياكل نكت مل نار

 ُهلكشتساو باحصألا ٌهلاق يبسنلا بفرشل خسنلا لبق لوحألاب ملل يفكيو

 يعفارلا

 هلل ادع ٌهانعمو بوقعي وهو ليئارسإ ىلإ ةبسن ةّيليئارسإلا :ةدئاف

 ماكحأ ٍةّماعو يأ «قالَعَو ٍمْسَقَو ٍةَقَفن يف ٍةملُمَك ةحوكنملا ةياكلاو

 ملسملا نيبو اهنيب ثراَوت ال نكل «كلذل ةّييطتقملا ةّيحوزلا يف امهكارتشال حاكنلا

 ضْيَح ٍلْسْغ ىلع ُرْبْجَتو اهني حّمصت مو ليساغلا ةي انربتعا نإ لغت الو
 لعفت مل انإف ينودب لحي ال وهو اهيلع ٌبحاو ءطولا نم نيكمتلا ّنأل .ساقنز

 :ليقو «ةنونحما ةملسملا ربحت امك «ةَرورضلل وني مل ن إو لا ًدافتساو جوزلا اًهلّسغ

 ذأ للا ىلع رابحإلا ىلع ًاجيرخت يميلحلا نعو «نيسح يضاقلا ُهلاق ءاهنع يوني

 هيلع ُفقوتي عاتمتسالا لح ّنأل ؛مالسإلا ىلع ثول ةيسوحبا ويمأ رابحإ ديل

 سيلو ةنماتسُمْلاك بحت الف لتقلا نِي ّنامألا اهدافأ قرنا نأ فالح ٌحيحصلاو

 ك ءرقطألا ف ري لأ كرو انج اذگو بن رمال ملي الن لئلا
 راج فالخلاو عاتمتسالا مني ال هنأل ؛ٌرابجإ ال :يناثلاو .ةساجنلا ةلازإ ىلع اهربجي

 ْنِم سجَل ام للغ ىَّلَع ةَمِلنمُمَو يه ُرَبْجَتَو ءعاشمتسالا لامك نعي ام لك يف
 ىلع ٍةَملسملا ٌرابجإ يرغبلا قلطأو ءاهب عاتمتسالا نم َنكمتيل اعطق يأ ءاًمِهْئاَصْعَأ
 ثيحب َلاَط اذإ اميف وه لب ءوقالطإ ىلع وه سيلو :ةضورلا يف لاق «ةيانحلا لسغ



 1 حالا نِ ُمُوْخَي اَم باب :حاكنلا باک

 مَعَ :امهّرهظأ ؛نالوق اهرابجإ يفق رضي مل اذإ امأو قالصلا تقو ّرضح

 طبإلا رعش ٍةَلاَزإو رفاظألا ملو ٍدادحتسالاب يفيظنتلا ىلع ًاضيأ اهربجي :ٌعْرف

 عاتمتسالا ّلصأ عدمي ال ناك نإف رم ثيحب كلذ نم يش َشَحافت اذإ خاسوألاو

 .ةبانحلا لسغ يف امك نالوقف ُهَلامك عني نكل

 نالوقف هب كت ال يذلا ردقلا يفو هب ٌرَكْسَت ام برش نم نما هل :ٌعْرَ

 يف ةدابع ٌةنوري يذلا ردقلا برش نم اهعنم هل سيل هنأ :اهجو ينايورلا ىكحو

 ٍةَملسملا عنم يف نالوقلا يرجو ركست مل نإ هيلع ٍةدايزلا نم اهٌعنم هلو :مهدايعأ

 نأل ءاعطق اهُعنمي :ليقو .ةتحابإ ٌدقتعت تناك اذإ ذيبنلا نم ٌريكسي ال يذلا ردقلا نم

 .صاخشألا فالتخاب ُفلتخيو طبضني ال ردقلا كلذ

 .ةهيرك ةحئار هل ام سلو ابد لبق ةتيلا ولج سبل نم اهتم هل:

 تاعامجلا نم ةّملسملا عني امك «سئانكلاو علا نم ةّيياتكلا منم : عرف

 .دجاسملاو

 عمم اود لمعتست نأ ٍةأرملل لحي ال هنأب :هٌريغو سنوي نب ُدامعلا ىّ :ٌةَدئاَف

 بهذ مهّضعب نأ :هيف فنص ام عمجأ يهو ّيربطلا حلا ماكحأ لئاوأ أ فو .ّلبَحلا

 مكح الو طقسل | مكح اه تبني الو ةَمْرح اهل سيل نيعبرألا مات لبق ةفطنلا كأ لإ

 اهجارخإ ىلإ بّبستلا الو اهُداسفإ ابي الو ةَمْرُح اه نأ لإ بهذ مهّضعب ّنأو لولا

 .مِحّرلا يف اهرارقتسا دعب

 ليت ال وهو بألا ىلإ تباستنالا نال يباَعكو يبو نم هدوم مرحلو :لئمَ
 يرحل ًابيلغت ءِرَهْظَألا يف ُهُسْكَع اذكو ةّيباتكو سوح نيب اذكو کان

 ؛امُهنم دّلوتملا ريغص يف اذه ٌييباتك بألاو ديبا ىلإ بسب َدلولا نال ليت :يناثلاو

 مهنمف «ةتحيبذو ةتحكانم لوت :يِعِفاشلا لاقف ءامّهنم يباتكلا نيِدب َنيَدَتو غلب اذإف

 ناك اذإ ام ىلع ّصنلا لمحو «يغولبل َرثأ ال :لاق نم مّهنمو ءالوف اذه تبثأ نم

 يدرهي َنيب َدّلوت ولو ءامهدلحأ َنْيِد راتاو علبف اًينارصن ر رحآلاو دره هيوبأ دحأ



 حاكنلا نم مرحي ام با :حاگنلا باک 1٤

 ُماكحأ هيلع يرجتو ةنم ُنُكَمُي ةن أ :لاققلا ٍنَعف ؛سْجحَمتلا ٌراتخاو غلبف ٍةّيسوحبو
 ةحكانملاو ةَحيِبذلا يف ٍدرهيلا مكح هل انتبثأ اذإ لاقي نأ عن ال :مامإلا لاقو «سوجنا

 ةَرِماَسلا تَقلاَخ إو «ن يد ىلإ ن ريد نم رفاكلا لاقتنا انعنم انعم اذإ سّحمتلا نم ُهَعْْسَي ذأ

 صرح «مهباتك صن نولو الو يا مهيد لضأ يف ىَراَصنلا نوتباصلاو َدوُهَيلا

 الف مهباتك صن نولّووُيو عورفلا يف مهنوفلاخي اوناك نإو الف لإ «سرججاك يأ
 يهتحكانم يف نيلوق ةياكح مهّضعب قلطأو «صوصنملا وه اذهو مهتحكانمي سأب
 ع مُهَتوجرخيو ىراصنلاو دوهبلا مُهُرَفكي نميف فالعلل لاج ال :مامإلا لاق
 يف مُهتوفلاخيأ ةعامج يف انْكَكَش اذإو :عدتبلاك ُةولعح نميف فالخلا کعب نکل
 ىّراصنلا اوت ةقرف ناتقرف ؛لقن اميف ثودباصلاو :مهحكاني مل عرُرفلا مأ لوصألا
 .مهلتقب يرحطصالا ىتف ذأ يذلا مهو مفا ةقرفو نيّدلا لوصأ يف

 ءرهْطألا يف رقي مل «ئيدوهي رص وأ يأ أ كع ينارصن دوهت ولو :لصف
 ريغصلا حرشلا يف يعفارلا حص وك ال ْمأ ةدحاو لم رفكلا ن أ ىلع بم نال

 تناك ناف تدترا اذإ ! ةماسملاك ينم لت مل ةأرشا تناك انإف ق هنأ

 ٍةَدِعلا ءاضقنا ىلع فقونتو لوحدلا لبق ةق ةقرفلا ٌرحستف قَمِلسُم ٍةَدرْكَف ُهَتحوُكَم

 لق ن انيد مالسإلا رب عي نوو ىلاعت كوقل مالإلا لإ نم ُلَبَُي الو دعب
 نأ رق مل نوت ولو يلع ارم ناك هنأل لوألا | ُهَنْيِد وأ :لّوق يفر هل نم

 رعت وأ يو ڌوهت ولو ,ناروكذملا يأ .نالْوَقلا لبي اَمِِقَو يلع ٌنوُرَعُي ال هلهأ

 .لطابب هذيفتسي الف رقي ال ناك هنأ درا | ملم السلا ْنّيمتََو رقي م

 ٍةقلُع ءاقيل رفاكل الو رقت ال ةرفاك اهنأل ملسمل ال يأ دَحَأل ةدرم لجحت الو

 َلِبَق اًمِهِدَحَأ وأ بقاَعلا ىلع وأ اعم اإ يأ «ناجوز ترا ولو ءاهيف مالسإلا

 ماد ِةَدِعْلا يف ُمالْسإلا اَمُهَعَمَج انإف تققو هَدْعَب أ ةقرفلا ترجنت : لوخُد
 سرب الف سيلا ةعب اع ىد فالحا نال قدرا نقل و حالا

 ّْ .نيرفاكلا نيج وزا ٍدحأ مالسإك لاحلا يف خسفلا

 .۸۵ / نارمع لآ (ف50)



 رشا حاب باب :حاكلا باک

 هذيلا ُبحتو ءةّهبشلل دخ الو ليصاحلا ٍبّكْشَتلِب يفقوتلا يف طولا مرحي

 انه مالسإلا يق امهعامتجاو ِهَيَدِع يف هيقلطم ءطوك وهف صحخش نم دعا امهو
 توبشب اهيف مكي يلا تالاحلا يف ُمالسإلا امُهَعج اذإ ٌحاكتلا ٌريتسيف كانه هيعحرل

 .كانه ةعجرلا

 r لا هتان لام مما ا صاع 3 مو

 امهعمج إف .انفقوت ىلآ وأ اهنم ٌرَهاظ وأ فقوتلا ةدم يف اهقلط ول :ٌعْرف

 .الف ًالإو اهَتَّحِص انت َةَدِعلا ءاضقنا لبق ٌمالسإلا

 5 #2 2 ”ت ل عه 0 1 «و
 اعبرأ الو يفقوتلا ودم يف اهتحأ حبي نأ تدترا اذإ جوزال سيل :عرف

 ؛كلذ ُهَل راح اهعَلاخ وأ ين فقوتلا ودم يف ثالث اهّلُط نإف دمأ ّمِكدي : نأ الو ءاهاويس

 .علخلا و أ قالطلابف الإو هدرا سفنب تئاب دقف مالسإلا ىلإ دعت م اهنأل

 َدارأ نإف ؛ةرفاك اي :هِتأرمال لاق اذإ :تلقن اهنمو ؛هيواتف يف لافقلا لاق عُرف

 ا ا ينم ا تونر و حر لع نك ار سي کک

 ِكرْشُمْلا حاكن با

 يسوجمك يي | ةو ياك ملسأ هن يا ىلع فاك 5 رمل

TEتارفاكلا نم اهحاكن زري ال نمم امهريغ اذكو يأ » 

 عفتري هنأ ٍليلدب وكام ريغ حاكتلا دال ءةقرفلا ترجنت لوخذ ل اق تفلخعف

 تّرّصأ إو ي 9 أ ءألإَو ُهحاَكَن ماد ٍةَدِعْلا يف ْتَمَلْسَأَو دعب وأ (ةدحاولا ة ةقلطلاب

 دعب هجر + نم يرض ال هيف ثيدحل يالْسإ ن كرما هيلا | تضقنا ىتح

 تملأ ولو ءسنوي نبا هلاق امك قالطلا ىلع ٌسايقلاو ؛(* '”هنع ديدشلا ثحبلا

 ب هللا لْوُسَر دمع ىلع ةأرما تلو :لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع (454)

>> 



 كِرْشُمْلا حا باب ا باک ا

 امك ٌنركت يأ ,هيسكفكف ف هناك رفك يأ هرفك ىلع جوزلا يأ راو «ةأرملا يأ

 ذا هلت امك عامجإلا ُحاَكَنلا ماد اعم املأ وك يه ترصأو وه ملسأ ول

 .مالسإلا لص هب ذإ هلراب ال يأ ِظْفَللا رخآب َةيمَمْلاَو بادب

 .قالط ال خسف ةقرف ةقرفلا هذه :ٌعرَ

 لبق امهدلحأ وأ نيوبألا ٌمالسإف ؛ةريغص ريغصلا هبال ٌرفاك ّحكن ول :ْعْف

 لفطلا وبأ ملسأو ةغلاب هِلفطل حكن ولو ءامهدحأ وأ نيجوزلا مالسإك امهغولب

 بألا مالسإ بقع لّصحي ٍدلولا ٌمالسإ أل حاكنلا اط :ئوغبلا لاق اعم ةأرملاو

 ال بألا مالسإ ىلع ٍدلولا مالسإ برت نكل جوزسلا مالسإ ىلع اهُمالسإ مدقق
 نِإو :لاق .جوزلا مالسإ ىلع اهيالسإ ُمُدقت ٌرهظي الف نامزلاب ًارحأتو ًامدقت يضتقي
 لوقلاب ُلصحي ٍدلولا مالسإ ّنأل ؛ًاضيأ حاكنلا لطب بألا مالسإ بقع تَملسأ

 یم ھالا حتي الو لوق تاس وكي مکار
r تاكو مالسإلا دنع ٌلِئاَر َّوُه ٍدِسْفُمِ ِدَقَعلا ٌةَنَراَقُم ٌرضت ال اهدا ْثْيَحَو 

 ًاعبت ةضورلا يف ُهَدِّيق امك ُةَعاطقناو ُهَداسف اودقتعا اذإ الإ يأ آلا ُهَل ٌلحت ثْيَحِب

 «فيفحتلا ليبس ىلع ٍدقعلاب ديسفملا نازتقا عم رارمتسالاب انمكح امنإو «يعفارلل

 تقو ًايقاب ذسفملا ناك نإو يأ حان الف مالسإلا دنع يأ ُدِسْفُمْلا َيِقَب إَ

 جرختسيو حاكنلا ٌعِفدني لب رضي الف اهجاكن ًءادتبا نأل هل لت ال ثيحب مالسإلا
 الب اكن ىلع يأ رقيق لاق ثيح فصلا اهّركذ ٌلئاسم طباضلا اذه ىلع

 ٌركبلا بج أ اذإ اذكو ئاج ّنآلا اهُحاكنو مالسإلا دنع دسفم ال ذإ ٍدوُهُشَو يلو

 ْتَمِلَعَو ؛تْملْسأ ذق تنك ينإ :َلاَقَف عي هللا لْوُسَر ىلإ اًهْجْوَر َءاَحَن تحور

 .(لّوَألا اًهحْرَر ىلإ اَمدرَو ءرخآلا اًهَجْوَر ْنِم و هللا ُلْوْسَر اًهَعَرتناَف ؟يبالمسإب
 ثيدحلا :نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ باب :قالطلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور

 لبق ملسي امهدحأ نيحوزلا باب :حاكنلا باتك :ننسلا يب هجام نباو .(۲۲۳۹)

 )58١8(, ثيدحلا :رخآلا



 ١ كرشملا حاكن باب :حاكنلا باك

 دادعما ثوداقتعي مهو عبارلا ءرقلا يف عحار وأ بيلا تّربحأ وأ حلاو بألا ريغ

 تناك اذإ اهنأل ېالسإلا دنع ةَيِضَقْنُم يه قهبشب ولو يأ ِقَّدِع يِفَو ءهيلإ ةعجرلا

 ناب تفوُمَو «ةيقاب تناك اذإ ام فالخب ٌريرقتلا زاجف اهحاكن ٌّءادتبا راح ةيضقنم

 نأل ءاهلبق وأ وَما مامت دعب املسأ ءاوس الف اقوم ُهَوُدَفَتْعا نإف يأ ءَادبَؤُم ُةْوُدَقَتْعا

 اذكو «ةؤادتبا ٌروجي ال هلثمو اتقؤم ُهنودقتعي اهلبقو مهداقتعا يف حاكن ال ةدملا دعب

 حاکن ءادتبا زوجي ال ناك إو يأ يبَهْذَمْلا ىّلَع ةه ةع ُمالْسِإلا ت ْنَراَق ول

 رک :لبقو «ىلْوأ اَذَف ملسملا حاكن ُمَطْقَت ال ةهبشلا َةَدِع أل دعمل

 يعفارلا ةرابعو ةضورلا يف هب رع ام ام وه بهذملاب ۾ ةريبعتو معلا يف حاكنلا ءادتبا

 5 حس 'مفارلل امت ةضورلا ن :ْمَلْعاَو و «عفدني :ليقو ءرارمتسالا روهشملا

 ًالقنو ةمادتسالا ال ءادتبالا یر راح رفكلا يف يراجلا دقعلاب َكاّسمإلاو ٌرايتحالا

 ل ماك عافدنالا حيرت ةاضتقمو كلذ ىلع ةلاسلا هذه ىلع ٌءانب ةعامج نع

 روحي آل هنأل ؛هيلع رقي ال ةنإف هيبأ وأ هنيا ةحوزو هّمأو هتنبك يأ ؛مّرْحَم حاکب

 .ليلحتلا لبق ًاثالث ُهَتَقْلطم ّحكن ول اذكو مالسإلا دنع َعفدناف ُهؤادتبا

 بَهَذَمْلا ىَلَع رق مرْحُم وهو دعا يف يأ ءْتَمّلْسأ م َمَرْحَأ مث َمَلْسَأ ولو

 ةبشأف ةمادتسا كاسمإلا ًنأالف َنيملسملا ةَحكنأ و اک زو مرحلا ضور نل

 اذهب عطقلا :يناشلا قيرطلاو ءءادتبالاب ماودلل ًاقاحلإ حملا :يناثلا لوقلاو ةعجرلا

 .اهكاسمإ زوجي ال ٌريمْوُم وهو ةن ةتحتو ملسأ ول امك

 بِبَهْذَمْلا ىَلَع ٌةمَأْلا َتَعَفَدْلاَو ٌةَرُحْلا تنك تديعت اوُمَلُمَأَو م مر ةر حكت وو

 ريحأتلاو ميدقتلا ىلإ نيتحألا حاكن يف رظنن مل انأل برم وأ ًاعم امُهَحكن ءاوس يأ

 نيلوق ىلع ةمألا حاكن َعافدنا جرح نم مهنمو ِةَمألاو ٍةَرُحْلا حاكن يف كلذكف

 ناطبنتسم نالوق هيفو ِهِيمادتساك وأ ٍدْمعلا ءادتباك ةلاسمإلاو ٌرايتخالا نأ ىلع ٌءاتب

 «نالوق :ليقو ؛مالسإلل نراقملا راّسيلاب ةن حاكن اضيأ ٌعفدتيو لوألا امهرّيظأ

 عم تَملسأو ةمأ ةتحتو َمّلسأ ىم هنأ :ىَرْبَملل لصاحلاو < روكذملا لصألا ىلع ءانب



 كرْشُمْلا حاكن ابا :حاكشلا بات ۸

 ل ل إو ءاهكَسمأ ٍةمألا اكن هل ل ناك نإف ٍةَدِعلا يف مالسإلا امُهَعمج وأ
 .اهُحاكن َّمقَدنا ٍتْنَع نم نم وأ راسل

 ةَلَّمَح ةنارماو# :ىلاعت هلوقل حملا ىَلَع ُحْيِحَص رافكلا ٌحاَكِنَو :لصف
 مهتاعارم مدعل ساف :َلْيِقَو دوغ هاما تامر :هلوقو '” ””4يبطَحلا
 مالسإلا دعب مهررقنو ِةّمَّدلاو ٍدهعلل ةياعر انيلإ اوعفارت ول قرفي ال نكل «طورشلا
 «يفلقولا | لوق ىّمسي ادهو الف الإ خيم انتو مس ذإ :َلْيِقَو ءافيفخت

 مالسإلا يف اهلثم داسفب مُكْحُي يلا ورقعلاب فالخلا صيصخت ةضورلا يف ُباوصلاو

 ف قالطلاف اهواسفب ادلق نإو ٍةَّمصلا رثأ روهظل ِللَحُمِب الإ لج مل املس
 الق امل حملا ىّمَسُمْلا اَهْلَ ترزق نمو لم لإ جات ال سافل عاكنا
 ءامهني را لاصفنال هَل َءيش الق ماللسإلا لبق هتضَبَق ناف ٠ ,رْمخك ُدِساَفلا او

 اطملاو رهملاب الإ ضل اهنأل لن ٌرْهَمَف السال لبق ضبقت مل نإو يأ و
 «ةنيعم ارم وأ ِةمَدلا يف ارمحىّمسملا كوكي ن نأ نيب قرف الو ةعنتمم مالسإلا يف رمخملاب
 يل يس رع ل ٍرهَم نم يق ام طلق اهل صعب تصف انإَو
 حم حص نإ ٌحِيِحَّصلا ىمّسمل ىْمَسُمْلا الف لوح دعب مالْسإي تقَدْلا نمو سافل

 يأ ا مات لع لئم ُرهَمَف ءًهخحصن مل نإ يأ ءالإو ْمُهْحاَكِن
 ءاَهَل َءيش . الق اهبالساي ٌعافدنالا ناک نإف :مهتَحكنأ يأ حصو «لوحخدلا لبق
 ارو ءاحيح ناک ذر یش افعي الشب ذأ ؛ ءاهتهج نم َءاج قارفلا ّنأل

 مهتحكنأ ححصن مل اذإ ام امأ عقم بجقف ٌرهم نكي ل نإو يأ ثم ره فِي
 .لوخد الي دسافلا حاكنلا يف بجي ال َرهملا أل اه رهم ال ةنإف

 هم الف املسأ مث لاحب ةضوفملل ٌرهم ال نأ نودقتعيو ةضّرفم اهحكن :ّعْر

 .4 / دسملا (670)

 ) )4۷١صصقلا / 5.



 74 كرما حاخكن باب :حاگنلا باک

 .رهم الب ابطو ّقحتسا هنأل لوحدلا دعب امهُمالسإ ناك إو

 لوو ردت امطق يأ ْمْكْحْلا بجو ميشو يَ اإ عقار ولو :لئمن
 ّلِمْلا يقيم يأ ر یتا ةياملو راك ا ٍمِكاَح ٍمْكُح ىَلَع ململ

 افلاو ا لر نأ انب ْمُهنَْب ْمُكْحا نو :ىلاعت هلوقل .رهظألا يف ّبَجَو

 هذهر نع ا محا ةلوُهاَج نإ :لاعت هلوقل بحب ال
 عارتلا ىلع مهكّرن ال نكل رفكلا عماجي مهيلع نذل لهأ ُسيقنف نيدهاعملا يف ةيآلا

 نبا ةلاق امك ىلوألاب ةحخوسنم ةيآلا هلهو مهل مكاح ىلإ هدر وأ مكحن لب

 «يمدآلا ّقحو هللا قح يف يفالخلا اذه ميمعت ريغصلا حرشلا يف ٌرهظألاو سابع

 .44 / ةدئاملا (4 709١

 4١. / ةدئاملا (4 390

 :مالسإلا راد يف باتكلا لها اياَصُق يف ُمكُحْلا نَمِل :ثحبم (474)

 ؛85١ص ٩ ج :ةدئاملا ةروس نم )4١( ةيآلا ريسفت :نآرقلا ماكحأل عماجلا يف (©

 ءار ؛راق]» :ىلاعت هلوق ؛هل (ضوسنملاو خساتلا) يف ساحنلا لاقو) : :يبطرقلا لاق

 مرق ام َلَرَأ َلِرْنَأ امإ اإ هنأل ؛خوسنم [ 17 / ةدئاملا ] مهن [ ْضرْعَأ وأ ْمُهَيَي مكحان

 ودرب نأ حلصألاو مه ىعْدألا ناكو ريك نيمي ايف دوُهَيْلاَو ؛ةَنيدَمْلا ك يبل
 َلَرْنَأ اب مهيب مكْحا نوف لجو زع هللا لزتأ مالسإلا يوق املف ؛مهماكحأ ىلإ

 نسب رمعو يرهُزلاو ةمركعو دهاجبو سابع نبا هلاقو .[ ع4 / ةدئاط 7 ها

 رايخالو :ةيزجلا باتك يف هلاق ؛يعفاشلا لوق نم حيحص وهو ؛يدّنملاو ريرعلادبع
 4نوُرِغاَص ْمُهَو دب ْنَع ةَيْرحْلا ًاوُطْمُي ىتحإل :ىلاعت هلوقل «هيلإ اومكاحت اذإ هل

 ىنعم ناك اذإ هنأل ,تاحجاجتحالا حصأ نم اذهو :ساحنلا لاق .[ ۲۹ / ةبوتلا]

 ىلإ اوُدري ال نأ بجو «نيملسملا ماكحأ مهيلع يرمت نأ تورغا ُْهَو»

 .ىهتنإ .(ةححوسنم ةيآلاف ؛اذه بجو اذإف :مهماكحأ

 ايفن ناك ام الإ ًاخسن نوكي ال خسنلا نأل ؛ةيآلا خست ت نأ ةرورضلاب سيل :تلق ©

 نيدو للملا لهأل عراشلا ىقبأ ثيح خسن تأي مل انهو «هيناعم لكب هريغ مكحل
 نيملسملا مكاح ىلإ اهيف نوعجري ال اياضم يف مهضعب عم لماعتلا مالسإلا ريغ

 يف ةلماع ةيعيرشتلا اهتلالدب ةيآلاف ؛هيلإ تعفُر اذإ الإ اهيف رظني الو ؛مهناطلسو

>> 



 كِرْشُمْلا حاكَي باب :حاكنلا باک 2

 .ةيدرفلا يأ ةيصحخخشلا ةمذلا لهأ تاقالعب قلعتي امو ؛ةيعامتجالا ةايحلا تالا

 ةعدارم لهأ يف تناك اهنأ منع ضرعأ وأ ُب مكخافإلةيآلا عوضوم نأ امك @

 مكحل اولزني مل مهو «دارفأ عم ال- ةلود - نايك عم ةدهاعم ةعداوملاو «ةمذ لهأ ال

 ةفيحص يف ءاج اذهو ؛مهناطلسو مهماكح مهل ناك لب ؛مهاياضق لك يف مالسإلا

 شيرق نم نيملسملاو نينمؤملا نيب (هللا لوسر) يبنلا دمحم نم باتك اذه) :ةنيدملا
 .(سانلا نود نم ةدحاو ةمأ مهنأ .مهعم دهاجو مهب قحلف مهعبت نمو برثيو

 مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل «نينمؤملا عم ةمأ فوع يب دوهي نأو) اهيفو
 باتك :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف اسك ةدهاعملا صن رظني .دوهيلا عيمجل لعج اذكهو

 ةعداوملا باتك :يليهسلل ةيوبلا ةريسلا ريسفت فنألا ضورلاو ١. 47ص ؟ ج :دوهيلل ةعداوملا

 ,7 7-11 4”ص ؟ ج :درهيلل

 نيب مكحلا مهيضاقو مهتفيلحو «نيملسملا ريم أ ىلع بجي ال لاحلا هذه لثم ڼو

 .مهبلط نيح ملسملا مكاحلا دارأ نإ مكحلا زوجي لب «ةمذلا لهأ ريغ نم رافكلا

 لوألا عقاولا ريغ اذهو .مهعم دهعلاو ةعداوملا لهأل ةبسنلاب اذهو

 هيلع بجي لهف ءمهتفيلخو نيملسملا مكاحل اوعفارت اذإ ةمذلا لهأ مكح امأ

 .اهيف يعرشلا مكحلا عقاوو ةلأسملا عوضوم اذه ؟مهنيب مكحلا

 :باولاو

 نأ ؛هل ةمألا هتطعأ يذلا اطلس مكاحلاةسراقو نیلم ني مكحلا عت داو نإ م

 0 ةيضقلاو «ةلكشملا رمألا نكي مل ام اذه ؛مهاياضقب هيلإ نومصتمملا

 منع هناف «ناطلسلا نوؤش نم ةيضق اهنأ وأ هدودح نم دحو هللا قوقح نم

 اناطلس هفصوب هنوؤش يف لحدتلا عنعو «نيملاعلا بر قوقحو دودحلا عييضت

 .مهرادل امكاحو نيملسملل

 ءادر ةقرسس ثيدحلف ؛هيلإ عقرت م ام سانلا نيب اياضقلا ف رظنلا هل سيل هنأ امأ

 يِعَلَب مف كدي هدا اوقات ] :لاق ب لوسرلا ن نإف ؛هريغو «ةيمأ نب نارفص

 امنإو ؛ملسم وأ یش هنأ أ اهيف مصاختملا رظنُي ال لاحلا هذهو [ ّبَحَر ُدَقَق دح نم

 .ةيعرلا دارفأ نم درف هنأ اهيف هيلإ رظني
 لوصأب طبتري امو «مهب ةصاخلا باتكلا لهأ اياضق نأ ؛ملعن اميف فالح الو ©

 ال ىلاعت هلوقل «ېهنید لهأ ىلإ عجرت ؛مهتحكنأو مهئيرلومو :مهدئاقعو مهنيد

 مهقرقح يف أودري نأ ةنسلا تَضق) :يرهزلا لاق «[ ٠٠٠ /ةرقبلا ] نيدلا يف ةاَرْكإ

<< . 
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 دل نيقيرطلا حصأ ىلع مكحلا بجيف ينارصنو يدوهيك ِةلملا يفلتخم اناك نإف

 .نالوقلا :ليقو يبحاص ل ىضري ال الک

 م مهنأل اهم تقلتخا نإو ءاعطق مكحلا بجي مل نادهاعم َفارت ول :ٌعرف

 (هللا باتکب هيف مهنيب مکح دح يف نيبغار ارتأي نأ الإ :مهنيد لهأ ىلإ مهثيراومو

 الو) :ٍادني ريو نبا لاق امك يأ .(1175) مقرلا :نايبلا عماج يف يربطلا هاور
 نأ الإ هسلجم مصنلا رضحي الو «ضعب ىلع مهضعب ىدعتسا اذإ ؛مهيلإ ٌمامإلا لسري

 .كلذ هابشأو لزانملا بهنو لتقلاكداسفلا اهنم رشتني يلا ملاظملاب قلعتي اميف نوكي

 ف يأ - يضارنلا دعب الإ مهنيب مكحي الف تالماعملا رئاسو قالطلاو نريدلا امأف

 هذه نأل :مهنيد لهأ يأ - مهماكح ىلإ مهدريو مكحي الأ هل رايتعالاو - دهعلا

 مكحب مكح مهني مكح نإف - عمتحلاب ال مهتادقتعم. قلعنت ةيدرف ةبصخش رومأ
 ىلع سيلف «داسفلا نم رشتني اميف نيملسملا مكح ىلع مهرابحإ امأو .مالسإلا

 كلذ يف نأل يهريغ نمو مهنم ؛مهبع داسفلا عطق بجاوو .مهاندهاع داسفلا

 ؛اننيب داسفلا هنم رشتنيف كلذ ةحابتسا مهنيد يف ٌلعلو «مهئامدو مهلاومأ ظفح

 «تاروذاقلا نم كلذ ريغو انزلا اورهظُي نأو ًاراهج رمخلا اوعيبي نأ مهانعنم كلذلو
 انزلاو قالطلا نم مهنيد هب صتخي اميف مكحلا امأو .نيملسملا ءاهفس اهب دسفي الل

 مهماكحب رارضإ كلذب مهنيب مكحلا يقو ءاسنيدب اونيدتي نأ مهمزلي سيلف هريغو
 عطقو ملاظملا نم ًاهحو اهيف نأل :تالماعملاو نويدلا كلذك سيلو «مهتلم رييغتو
 . ١86 ص * ج :يطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظني .ىهتنإ.(ملعأ هلل او داسفلا

 راد يت مهماكحو مهنأشو ةمذلا لهأ كرتي نأ ًاحيحص سيلف كلذ ىلع ءانب
 نذإب ةينيدلا مهرئاعشو مهماكحأ ةسراممو مهنأش نركي نأ بجي لب ؛مالسإلا

 يأ .(هللا ُلوُسَر َدَّمَحُن هللا الإ هل آل) ةملك روهظ ىنعم وه اذه نأل ؛نيملسملا
 نم اهيف نم عيطتسي ال ثسيحي مالسإلا لهأل رادلا يف يهارتلار رماوألا نوكت نأ
 راد ىنعم اذه مالسإلا لهأ نم كلذب هل ًانوذأم هنوكل الإ هرفكب رهاظتي نأ رافكلا

 الو ءرافكلا ةرقب رهظت مل اهنأل ءاهيف ةيرفكلا لاصخلا روهظ رضي الو ؛مالسإلا
 رارسجلا ليسلا :رظني .ةلاحم ال رفك راد رادلا نوكتف «سكعلا يأ الإو .مهتلوصب

 . ٥۷٥ص ٤ ج :يناكوشلل راهزألا قئادح ىلع قفدنملا

 .هقفلا لوصأ باتك يف نايب ةدايزو ًاليصفت ثحبملا اذه نإ :تلق مث



 كِرْشُمْلا حاکی باب :حاكتلا باک “۷

 .ًاعطق بجي :ليقو «نييمذدلاكف دهاعمو مذ عفارت ول عرف

 ٍدحأ ىضر رابتعا ىلع باحصألا

 الب حكن دق ناك اذإف يأ قن ال ام ُلِطْبنَو اوُمَلَسَأ ْوَل ُرِقث ام ىَلَع ْمُهُرِقُنَو

 ةيضقنم ةدِعلاو ةّدنعم مكن ول اذكو ّحاكنلا انررق اهاضر الب ايث وأ دوهشو يلو
 داقتعالا يدرواملا فلاخو . ارم يسوم مكن ول اذكو هانيعلأ ةيقاب تناك إف

 .دوهيلا فالخع مهتحابإب

 انأل ٌددرت هيف :مامإلا لاق «ةقفنلا ضرف اوبلطو ناتحخأ هتحت ٌرفاك ءاج ول عرف

 هب عطقلا ىَرأ يذلاو :لاق ؛مالسالاب امهادحإ عفدنت امنإو امهجاكن ةحصب مكحن

 املا مايقل عنملا

 ةأرملا تناك نإ ؛باحأ حاكت ءادتبا نيملسملا مكاح نم اوسمتلا اذإ :ٌعْرف

 .نيملسم دوهشب الإ وزي الو ٌرفاك لو اه نكي ملو ةّيباتك

 ارحم حكت نم مهنم اندلع نكل سرا اني عفارتي مل اذإ :يلوتملا لاق : عرف

 قرف كلذ فرع اذإ َمامإلا نأ :ًالوق يريزل ىكحو ؛مه ُضّرعتُي ال هنأ روهشملاف

 ام لوقلا اذه يوقي :ُتلق .ةّدترم وأ ةملسم مكن يسوجا نأ فرع ول امك امُهنيب

 َنْيَي اوقرف) :ةنسب هيوم لبق رمع ُباتك اناتأ :لاق َةَدْبَع َّنْب ةَلاَجَب نع يراخبلا ىور

 يخ نم مرم يذ لک

 تايباتك نك وأ ٍةَدِهْلا يف ْوَأ عم نْمَلْأَو مّزا نِ رثكأ ةتختو ْمَلسَأ :لطف

 إهأ عم ةعداوملاو ةيزجلا باب :ةعداوملاو ةيزمجلا باتك :ميحصلا يف يراحبل ١ هأور ع6 ال١2

 ةرامالاو جارخلا باتك ؛نئسلا يق دواد وبأو )١55"(. ثيدحلا :برحلاو ةمذلا

 ١(. 47) ثيدحلا :سوجملا نم "ةيرحلا ذحأ يف باب :ءيفلاو



 ۷۳ كرْشُمْلا حاگب باب :حاكلا باک

مسا الغ نا دار ْنَم ٌعِفَدَنَيَو عار أ رايهخا ُهَمِرَل
 يبا لاق ةرسن رطح ثغر 

 نأ نيب قرف الو . ۲ کایلاو نابح نبا ةححص [ ّنُهَرِاَس ْقراَقَو اعَبرَأ كيما ]

 دحلا يف لاصفتسالا كريل تاريألا َراتخي نأ هل ّنإف ءيبيتزتلا ىلع وأ اعم نهحكني

fa نم حاكن َعفدناو يأ ءيت طقف ْعبْرَأ ٍةَدِعْلا يف ْوَأ لوخُد َنْبق عم ملأ نإو 

ِعلا نعو «لوصحدلا لبق همالسإ دنع نهمالسإ رال ڌار
 نهب لحد ناک ولو َةَد

نم عيرأ ملسأ ول ىتح حاكنلل َّيمت ٍةَدِعْلا يف طقف طقف عبرأ أ مالسإو الس عمتجاف
 نام 

ِهَيدع يف ُتايقابلا تّملسأو ٌجوزلا ملسأ مث د مالسإلا يف نش وأ ندع حقناو
 َن

سأ مث َنِهِتَدع ءاضقنا لبق جوزلا ٌملسأ مث عبرا َملسأ ولو تايرحألا تتسع
 متمل

عا جوزلا مالسإ تقو نم َنِهَيَدع ءاضقنا لبق ت تايقابلا
 تايلوألا نم ًاعيرأ | را

 ٹر تاتيملا رايتحا هل راج م نهضعب وأ أ ثايلوألا تنام ناف عاش فيك تايرحألاو

3 
 عفدنا نُملسأو ٌملسأ مث مث ةوسن عبرأ نم رثكأ حاكن ريغصلا نبال فاك لبق:

 فقوتف ٍةوهش رايح ٌهنأل لولا الو بصل | ٌراتخي ال نكل عبرألا ىلع ٍةدايزلا حاكن

لبق نحو لحجر ّملسأ ول اذكو ؛هيلع ٌنِهِسْبَحِل بصل وعلا لام يف نُهتقفنو عليي ىتح
 

 .رايتحتالا

 دبا اَنَْرَح امھب َلَعَد نإ انَملْسَأ وأ ¿ ناتيباتك اهتنبو م ةو َمّلْمَأ ولو

سبب وحد 05 ا لوسط سلا
 ةَحصب انلق نإ و وت

 وسن شع ُهَدْنِعَو يفتثلا ةَمَلس يب ُنالْبَع ملأ :لاق ؛هيبأ ن نع ملاس نع يرهرلا نع )٤۷(

 ناسحإلا يف نابح نبا هاور ع َنْهَرْئاَس قران اعبر كيا ] ی هللا ُلْوُسَر لاقف

 يي مكاحلاو )٤٥ ٤١(. ثيدحلا :ر افكلا حاكن باب :حاكنلا باتك : حيحصلا بيترتب

 ىلوأ لصرلا :لاقو ًالوصومو ًالسرم ۷۸۲) ثيدحلا :حاكتلا باتك :كردتسملا

 .ملعأ هلل او ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا نإف «لاسرإلا نم



 ٍكِرْشُمْلا حاكن باب :حاكنلا باك 3 - ا

 تسبلاب وأ «ن اًمخأ ةحتو َمْلسَأ ول امك نيتي لاق يفز ١ كع الو أل حاكن

 ريس مار 8

 ىلع مل حاكن رحب تنيلا مرحي ال اهيلع دقعلاو اب حدي مل هنأل «تنیعت

 يتسنبلا ىلع دقعللف ملا امأو لاب لروح د للف تنبلا امأ ا دْبَأ اتمر ملا وأ «ديبأتلا

 "فرو وول لق لولا لا هم ل ؛مهيكنا مصب صب لوقلا ىلع اذهو

 وأ ملا لوسخدلل تسلا سفالخب ل ةيمفم ال ذإ ملا یت لوق يِفَو نظن هيفو

 “وا ةى مم ىم

 ئدعبي نأ روحي هنأل ُهَمألا هَل تلح نإ ا ةدعل هلا يف وأ عم تملأ ةمأ و
 لم رم

 فحشا ني اهنأل قرا ترج لوف لق تع لخت ْنِإَو ءاهيلع رفيف اھحاکن
 عاَمِيْجا دنع هَل تلح ذإ ةَمَأ راتخا ٍةَدِعْلا يف وأ ُهَعَم َنْمَلْمَأَو ءا و أ قَرَحْلاك
 خسفنيو ٍةَرُحْلاك اهزرايتخا ر ٌراجف اهحاكن ئدتبي نأ روحي هنأل َنهِمالْسِإَو هِمالْسِإ

 هل روج الف نهتم ٍةدحاو حاكن ءادتبا هل روحي ال نال ءَنْعفدنا الو اين

 ٍةَدِعْلا يف ْوَأ ُهَعَم َنْمَلْسَأَو ٌءاَمَِو ةَرْخْوَأ «مراحما تاوذو هريغ نع ٍةَدتعملاك اهًرايتح

 ازات درر ودا حك يي زوج ل48 تاو

 نْيَدلا فالتحاب تاب اهنأ ٌرهظ ذإ | ََمَأ راتخا اَهتَدِع سَضَقْناَف تّرصأ إو ءاهّراتخي
 َرِئاَرَحَكَف ٍةَدِعْلا يف َنْمَلْسَأ مث َنْفَتَعَو تَمْلْسُأ ْوَلَو كامإلا تضحمت اذإ ام ةبشأف

 رم كا

 .تاّيلصألا رئارح اب نهقاحلإل اعبر رات

 لکو ١ يأ كنب وأ كتْكَسْمَأ وأ كحاكن ترق وأ كترتخا :رايخإلاو :لصف
 كترتحا ُهلوق لعجي نأ برقألاو :ئعفارلا لاق .ِةّمئألا مالك ُءاضتقا امك حيرص كلذ
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 :حاكنلا سوب ىلع قالطلا عوفو ضقوتل اقلعمو ارجنم يأ رايثخا قالطلاَو

 امُهنأل بَ :يناشلاو قِبَل ةّينجألاب امُهانعم ذإ ٌمّصألا يف ُءالْيإلاَو ٌراَهَظلا ال
 .قالطلا اهبشأف حاكنلاب ناّصتخم نافّرصت

 اإ َرايتخالا أل هرځر دل لوخدب يأ خسف لَو رایخا قيلغت حصي الو

 يأ دار ْنَم عفدنا سْمخ - يف رايت ايبخالا َرصَح ولو .ةئحرلاك امإو حاكنلا ءادتباك



 Y2 كرثشُملا جاك باب :جاکنلا باک

 ريح الملا هيلع هلوقل ُنْييَْتلا ِهْيَلَعَو ماهيإلا هب ؟**رصحي هنإف اًمات ًانييعت نكي مل ناو

  o OOSماع 35ه  (EYA)هدد 2 2 ا س رم

 ءراتخي ىتح نهتقفنو «' ”بوحولل وهو رمأ وهو 0*2[ رتحا ] :ناليغل مالسلاو

 ال وبحاو نم حنتما ةنأل سبح ٌراّيبخإلا كرت إف حاكنلا مكحب تاسوبحم هنأ
 ك . 01 14 1 ل و ا 1, يس ي لعب لل

 رات الو هريغو وبرض نس مکاحلا هاري ام رزع نيعي مل نإف ءديف هماقم هريغ موقي

 إف «ةبايتلا هيف يرجت ال ٍةوهش ٌرايتخا اذه أل َقَلَطُي ثيحب ءاليالا فالخب ٌمكاحلا

 باب يف يتأيس امك لمحلا عضوي يأ ءهب َلِماَح تدا ,نييعتلا لبق يأ لبق تام
 و ع 34 ا د 1 ل 5 وەر ق ا

 لك يف ةيحوزلا لمححي ذإ ,رشَعو رهلشأ ةَعبرأب اهب لوخذَم ريو رهشأ تاذو
 د هاما ع هور م 2 ا ل ل علا هد“

 يف ةقرافم وأ ٍةافولا ةدع اهيلعف ةحوز َنوكت نأ ٌلَمتْحِب ةدحاو لك نال ءرْشَعَو u, a 00: 5 هام مس وا ع ل ص 00

 مالسإ نم ءارقإلا َةَّدِع بيتو طايتحالا بحرف ءارقإلاب دنع نأ اهيلعف ةايحلا

 .توملا نم ال نهم وأ ةنم ٍدحاو
 هب مدع م ممل .Ter ق ا و و کف

 انأل نهنيب عروب الو تحي م نإ يأ «نحلطصَي ىتح ِتاَجْوَر بيمن فقويو

 .فخي :(۲) ةححستلا يف (#)

 ؛هيبأ نع هلل ادبع نب ملاس نع يرهزلا نع .ىرخأ قرط نم «قباسلا ثيدحلا وه @ (179)
 ُهَعَم َنَْلْسَأَو ةه يف ةر رع ُهَدْنِعَو مسا ةَمَلَس َّنْب َنالْبَع ّنأ :لاق

 باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ اعّبرُأ سهم زتسخإ ] : هللا ُلْوْسَر لاقف
 ريحت نأ ] ظفلب )١١١/70781( ثيدحلاو (۱۰۹/۲۷۸۰) ثيدحلا :حاكتلا

 لحرلا يف ءاج ام باب :حاكتلا باتك :حيحصلا عماجلا ف يذمزلاو .[نُهنِ
 ثيدحلا :ناسحإلا يف نابح نباو )/١١7(. ثيدحلا :ةوسن رشع هدنعو مسي

(41145). 

 تملأ ! هللا َلُوُسَر اب تلق :لاق هيبأ نع ؛يمليدلا زوربف نب كاحضلا نع (©

 ثيدحلا :عماحجلا يف يذمزتلا هاور .[ تعش اسْمَ رعخِإ ] :َلاَق .ناتمحخأ يِتْحَنَو

 ثيدحلا :ننسلا يف هحام نبأو .(7؟ 1450 ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأو .)۳)

 .[ تنش اَمُهَتيأ قلع ] ظفلب (۹۰)
 تاجورزلا ددعت يف يعرشلا مكحلا قيبطت ةيفيك ىلإ فلكملا داشرإ ديفب رمأ وه (478)

 .عيرأب ددعلا رمح و



 كرشملا حاكن باب :حاكنلا باك ۲۷7
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 اًسِلع اذإ اذه ؛ُفقوتلا بوف َنُهنيع انّلهج دقو تاحجوز ٌعبرأ ٌنهيف نأ ُملعن

 وأ ٌعبرأ نهم ملسأو تاّيياتك نامث ىلع ّملسأ اذإ اّمأ ؛شرإلل تاجوزلا قاقحتسا
 رايتخالا لفت تامو تاينثولا ُهعم َملسأَف تاو ٌعبرأو تابات ٌعبرأ ُهتحت ناك

 ةكولا لك ُمَسِقت لب تاحوزلل ٌءيش ُفقوي ال :صوصنملا وهو امهُّحصأ ؛ناهجوف

 ,تاّنياتكلا هنأ لامتحال مولعم ريغ تاحوزلا قاقحتسا نال «ةّئرولا يقاب نيب

 مثلا وأ رل :صيخلتلا بحاص ل لاق وسن عبرأ نم رثكأ نع يم تام : 3

 يلمس ىنح نوني فقوبن برأ أ الإ نهتم ثري ال :نورحآ لاقو ؛نُهلُك نش

 .مهتحكنأ ٍةَحِص ىلع لافقلا فالخلا ىنبو «مهمالسإ باث انيلإ عف ةارتلا لعجيو

 ىف هتركذ يعفارلل بارطضا هيفف تامو ُهَتنب وأ ُهّمَأ يسوم مكن ول :ٌعْرَف 1
 رحآ

 .ةْعجاَّرَف ضئارفلا

 رايتخالا وتقو نم َنُهندع بحت له عيرأ ىلع ٍةدايزال ةقرفلل تايعا :ٌعْرَ
 ؛ناهجو هيف اًيقاعت نإ قباسلا ٌمالسإو اعم اًمْلسأ نإ ؟نيجورلا مالسإ تقو نِ م

 امأو صنلا رهاظ ُهنإ :ماسإلا لاقو «يوغبلل ًافاليغ يناثلا ررهمحلا دنع امهخصأ

 .ُلَّوَألا ّصنلا ٌرهاظ :َلاقف يضاقلا

 :ترّصَأَو ملأ ول ساكنلا ٌريتسي امك ةقفنلا تَرَمَتْسا اعم اَمَلْسَأ :ٌلْصَف

 اَهْيف تَمَلْمَأ نإو «فلحتلاب ٌةرِشان اهنأل الق هلا تضَقْلا ىَتَح اتك ريغ يهو
 رهاّمع عاتتمالاو فلختلاب تّءاسأ اهنأل كْيِدَجْلا يف فلختلا ِةدُمِل وحس مل

 اهنأ :ميدقلاو تفلح اهّباحصتسا َدارأو ٌجوزلا َرْفاس ول امك َراصف اهيلع ٌضرف

 الُوَأ تَمّلْسَأ ْوَلَو ندا َلَّدَب يذلا وه ٌجوزلاو اعيش ْتّندحأ ام اهنأل تست
2 3 

 تدا اهنألف :ىلوألا ف يف اأ جملا اع ِةَدِعْلا ةَقفن اهَلَف ّرصَأ وأ ٍةَدِعْلا يف َملْسَأف
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 ولا تاسو ننتخأ اهنألف :ةيناثلا ىف 3 اًمأو نابغمر موصك وهف اَّيْصُم اضْرف

 ددا ا يهر هيو یل اة !وألا يف اّمأ ءامهيف اه ةقفن ال :يناثلا

 نم ةقرفلا لوصح نيب ٌجوزلا رص اذإ ةنألف :ةيقغلا يف اّمأو «عاتمتسالا نم عاملا 7



 YY دلا حاکنَو ٍفاَفْعإلاَو راَخْلا باب :حاكتلا بات

 0 دز عديم م »را هي me و .u 2 7 ي 3

 يف تملأ ناو ةقفن الف تاتا ناو ءةقفنلا قحتست ال نئابلاو اهمالسإ تقو

 5 0 34 د 1 0 : 7 ا 7 3-0 4 9 39 :

 يذلا رهو ايش ثدحت مل اهنأل ِةَّذِعلا ةقفن اًهلف ترا نإَو ءاهزوشنل قّدعلا
3 

 ةٌدوْلا ثدحأ

 .ةقفن الف اعم اترا ول :ٌّغْرَ

 ةجوز يهف ناحاكنلا ببر ناف ؛اوُمَلسَأ مث نيجوز رفکلا ا ف تسكن عرف

 ي نجوا عوز زاوج 0

 عقو نإ ؛ريرقتلا امهحص أ نوكي نأ يغبي :ةضورلا يف لاق ؛ناهجو ريرقتلا زا

 ؛هودقتعا اذإ اميفو ؟ال ّمأ ُةَراوح اوُدقتعا اوس اشم او عم ام داماك

 نيتعأ ىلع ٌمّلسأ ول امك امهدحأ رات ًةأرملا نأ :ٌةجو

 م 2

 فافغإلاو رايخلا باب

 دبعلا حاکنو

 صرب وأ ا اماذُج وأ ءاعطقتم وأ اقبطُم يأ :ًانونُج رخآلاب نيجوز ُدَحَأ َدَجَو

 ءانْرَق وأ «محلاب عامجلا لحم دادسنا وهو يأ َءاَقتَر اَهَدَجَو وَ :نيّمكحتسُم يأ

 يأ ءاسْييَغ ُهَنَدَجَو ْوَأ هيف تبني محل :لاقيو «عامحلا عن : جرفلا يق مظع وهو يأ

 تبث لك هركذ ٌعوطقملا وهو يأ « ًابوُبْجَم ْوَأ طولا نع ٌرجاعلا لحرلا وهو

 .حاكنلا دوصقم ِتاوفل لاو «ميبلاك «اکنلا خسف يف ٌراّيخْلا

 نكع الو ُةلاوز عقرب ال يذلا نرمل ضرملاب ًاضيأ تبثيو :ةعفرلا نب

 هعنمي ال صربلا ّنأل ؛ىلْؤُأ لب ّصَرَبلا َةّبشأف حاكنلا دوصقع لني ا

 رايح الف ٍةفضحلا ردق ٍرْكَّذلا نم يقب ولو ٌةعم ٌروصني ال اذهو ُةنم رق لب ةي
 اذإ اميفو ؛يدرواملا هلاق َةَرَحأتسم ةحوزلا حجو اذإ ًاضيأ ٌرايخلا تبثيو ءرهظألا يف

 .هباب يف ىتأيس امك اريسْعُم ناك



 دْبَعْلا حاكنو فاقعإلاو رايبخلا باب :حاكنلا باعك 1۷۸

 دعب هب َمِلُع اذإ اذكو أعطق َرايخ الف خسفلا لبق بيعلا لاز ول :ىنشتلسم عر
 حصألا ىلع توما

 ال بيعلاب ًاملع ناك اذإ امهّدحأ نأ فئصملا مالك يف نادل ُديق مف بْن

 ؛رخخآ عضوم يف ثدح ول معن «حصألا يف هب يضر يذلا ىلع از اذإ اذكو هل رايح

 را يدح نم ناك ذي اذكر نايا ذل جا يلا

 ءصقتلا يف امهيواسعت ءال ءارْذاَقو ًاسنج يأ وبيع لثم هب َدَجَو نإ :[
 اذهو :يعفارلا لاق «هسفن نم ةفاعي ال ام ريغ نِ فا ناسنإلا أل ١ 2ه

 ٍدحاول رايخلا تابثإ نكمي الف ًاقَبْطُم نوح يأ نيتونحم اتاك اذإ اّن :نونحلا ريغ

 بحبو ّسَحفأو َرثكأ امهدحأ يف بيعلا ناك اذإ اّمأ ءامهنم

 .يفالخ

 ريغ نم رخآلل تبغي نأ

 ٍلُحَّرلا نم ةع ةدايز الإ هيف سيل ذإ رها يف الق احيضاو ىفنخ ُهدَجَو ول

 اهحصأ قرط نيلوقلا لحم ييو «شجاف رف بيع ُهنأل ْمَعَن :يناثلاو «قأرملا يف ٍةعلسو

 ری دق هنأل الحر تحكنف َةئونألاو برما | كنف ةروُكَذلا ٌراتخا اذإ اميف اًمُهئايرح

 رايح الف ٍةَّنونألاو ٍةَروكذلا ىلع ِةّلاَدلا تامالعلاب حَضتا اذإ اأ رايتخالا فالح

 .رَّرَحْمْلاىلع هتادايز نم كلذو ٌةحاكن حصي ال نف ؛لكْشُمْلا نع حضاولاب زرتحاو

 ٌلخديو ؛اهنع ررضلل اعفد هدعبو لوخد لبق يأ ءَسَرّيخت ْبْيَع هب ْتَدَح ْوَلَو
 فالخب ّمصألا ىلع امل تبعي ٌرايخلا ّنإف اَهحْوَر ٌركْذ اسبح اذإ ام (ثَدَح) هلوق يف

 يرشملاو ؛رحأتسملاك اَهَنَحِل ةّضباق ٌريصت ال ّبَجْلاب اهنأل عيبا بيع اذإ يرتشلا
 اَهَقَح ىلإ تّلصوو ُهَتردق تقرع اهنأل «لوخ دعب ةع لإ وَقَحِل ضباق بيع
 ىَحبْرُي دق ةنعلاو ؛موطولا نع ألا تروي هنأل ٌمصألا ىلع ّبَحْل ثيدح فالخن

 ال ٌميدقلاو يب ثدح ول امك ُهدعبو لوحدلا لبق بْيِدَجْلا يف ٌرّيخت اهب وأ ءاهلاوز
 يول رايح َالَو ءقادّصلا فلمي هرّرضتل ٌفيعض وهو ؛قالطلاب صالخلا نم هكا
 راع ال هنأل « ةو بج َنِراَقُمب اَذَكَو ءفرُعلأ ليلدب هيف هيلع راع ال ذإ ثواب



 ۷4 دلا اكتر فاقطعإلار رابخلا باب :حاگنلا باک

 هرّيعتل هب يضر نإو يأ نونُج نراقب يحبو ءاهيلع ُدرعي هررضو كلذب هيلع
 َرَرّضلا ّنأل ؛ال :يناشلاو «راعلا درجول ٌمّصَألا يف صرب ماَذُج اذكَو :كلذب

 .اهب صخب

 اهميوزت ىلإ تعد نإف ؛جيورتسلا ءادتبا ٌمكح جرحي ليصفنلا اذه ىلع :ٌعْرف

 نودحب ىلإ تعد نإو َنِْيِلْضاَع اوناك اوُعنتما نإف ؛ٌةباحإلا مهيلعف نينع وأ يب وبجك.
 .مصألا يف ٌصربألاو ٌموذحملا اذكو ٌعانتمالا مهلف

 عملا يف امك رفلا ىلع ناكف ؛بْيَع رايح ُهنأل رْرَقْلا ىَلَع ُراَيخْلاَو : لصف

 ُرَمْوَت امنو قّقحتت ٍلشنيح اهنإف ةع يف ِةَدُملا رض روفلا ىلع ةنوك ياني الو

 ىلإ ٌعفرلاو ًةبلاطملا ذأ روفلا ىلع هنوكيىنعم او بيعلا ٍقّقحَت دعب خسفلا ىلإ ةردابلاب
 دارت خسفلا يضتقي ذإ َرْهَمْلا طنب لوخُ لق خلسفْلاَو ءروفلا ىلع ٌنوكي مكاحلا

 ءنِراقُمِب 530 حَصألا ءلوخدلا دعب يأ ُهَدْعَبَو «نيضوعلا

 ةقعلا أكف لصحت ملو ةمالسلا ٌرظولع ىكسملا لدب امنإ وهو ٍةَيَِمب عسا دق هنأل

 لمتشم حيحص دفع يف ىرج لوحدلا نأل ؛ىّمسملا بجي :يناثلاو .ةيمست الب ىرح

 ِلغلا ٌرهمف اهبيعب خسف نإ :ثلاثلاو «لوعدلا دعب هدرا ةبشأف ةحيحص ةيمست ىلع

 يأ «ئِطاَولا ةَلهَج ءطوْلاو دق َنِئَي ثداَحب وأ ىّمسملاف هيب خسف ناو
 َدْمَب ثَدَح نإ ىَّبَسُمْلاَو بقعلاب نازقإلاك رهملل ررقملا ءطرلاب ُةنارتقا ٌثوكيو

 ابجي :ينادللا ةحولاو ءريسيغت الف رايخلا ببس هسوحو لبق هب ٌرقتسا وق نأ ءْطَو

 . .نراقلاك ًاقلطم للا رم بم :ثلاثلاو «رايخلا ببس لبق هبوجول ًاقلطمىّمسملا

 ءاهدوجو لبق ىّمسملا َرَّرق ءطرلا ّنأل «ىّمَسُمْلاَف ءطَو َدْعَب ٍةَدِرب َحَسْفنا ولو

 ي عرش ةنأل هديا يف ةرَغ نق ىلع رهاب عفا هغي جلا عج اي الو

 ناك ول امك ُةضَوِع هيلع ٌرّرقت ةتعفنم ىفوتسا اذإف عضُبلا هيلع موقتي نأ ىلع حاكنلا
 يرحب رورغملا دلولا ةميقب ٌعحري امك مجري ٌميدقلاو .دقعلا حسف مث ُهَقلتأف ابيعم عيب

 ثداح يبيعب عيف اذإ اأ دقعلل انراقم بيعلا ناك اذإ ام فالخلا ٌعضومو اهم



YAِدْبَعلا حاكتَو فافعالار رابجلا باپ :حاكنلا بات  

 دهم وه ُموُرْعَمْلا ناك اذإ نالوقلا :يلوتملا لاقو ءرورغ ال ذإ اعطق رهملاب عور الف

 نيب قرف ال ُهنأ :يوغبلا ُهركذ ام حصألاو .ٌعوحر الف ىّمسملا ناك اذإ اّمأ لالا

 ديت هنأل حّصألا يف بولا ُرِئاَس اَذَكَو مكاح ىلإ ٌعفَر ةا يف طَرعْسيَو

 فصلا | هب حرص امك لا مغ ف اذهو «وبيعلاب عيبلا خسفك ءال : :يناثلاو هيف

 يتأي نأ ىلإ رح أ ول نيهجولا ىلعو :ئوغبلا لاق ءاعطق عفرلا اهبف طرتشيف نعام

 راج هترضحب خيسفيو ٌمكاحلا

 ْعَمُلسَت ال ةنأ ذحؤي اذه نمو قوقحلا نم اهريغك ورارفاي ةن تت تبثتو : اصف

 يأ هرارقإ ىَلَع ةي وأ ءاهلوق طوتسل امهيلع هلا نونو يصل ةأر رما یوعد

 يأ هلون دعب اهيو اذكو ءاهيلع دوهشلل َعلْطُم ال ةنأل ةا اهئوُبت وص الو
 ؛ةّسرامملاو ةصلا لوطو نئارقلاب لاحلا فرت اهنأل :حّصألا يف «نيميلا نع

 برص ؛تسبت اذإو ءامِنيِمَي ريغب َةَدّمْلا ٌبّرضتو لوكدلاب هيلع يبضقي :يناثلاو

 لاز عام مث ناك نإ قعبرألا لوصفلا يضم هيف ىتعملاو عامجإلاب فس ُهَل يضاقلا
 ب رضي اهنإ يأ ءاهبلطب ءيبضاقلا برضو ٍةَمفارملا موي نم ِةّدملا هذه لاو ؛اهيف
 يضاقلا لمح نإ :ْمَعَن .برلضب الف تكس ولف اًهَقَح اهنإف اهبلطب َةَدملا يضاقلا

 هيل ُهْمعَفَو قّسلا يأ تمت ادق هايتي ساب الف ٍلْهَج وأ شهد ىلع اهتوکس
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 ىلإ جاتحيف ؛راكنإلاو رارقإلا ىلع رمألا ًءانب ّنأل «حاكتلا خيسفت نأ اه نكي ملو يأ ع

 بيث يهو اهيف وأ دملا دعب اّمِإ أ ؛ْتِنِطَو :لاف ْنِإَف يداهتجاو مكاحلا رظن

 ناو «حاكنلا ماودو صحخشلا ةمالس لصألاو «هيلع ةنيبلا ةماقإ رذعتي هنأل فل

 «فلاسلا فالح ا ِهيفو يأ تفلح لكن ناف ءاهنيمب عم اهلوق لوقلاف أركب تناك

 اريغت عيبملاب دو نم خسفلاب لتس امك ؛ .حئبقلاب تلقت رفا زأ تفلح ا
 ا
 ُجاَحَي :ليِقَو ءيضاقلا دنع نيب كلذ ىلع يرتشملا َماقأو ابيع هوك ٌعئابلا ركنأو

 باب يف يعفارلا هب ٌمزجو «داهتحاو رظن ليم ُةنأل ,هِخْسَف َْأ يِضاَقْلا نذإ ىلإ



1A! اعلا جاك فافعإلاو رايخل راي أا با :حاگنلا ْباَتِك 

 ّنأل ,ابشخت مل ةّدَملا يف تسبح وأ تّضرَم وأ ةتلزتغا ولو «نيعئابتلا فالتحا 7-0 5 مو ofa 09 ل رل وهم مے SD س

 ّمْكُح الف ؛نكي مل اذإ امأف ءودحوز عم ىلحُم حوزلا ناك اذإ ٌرهظي ٍةَلهُملا َرثأ
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 .ةدملل

 مام ماض 8

 هب اَهَدَعَب تير لَو «باستحالا عنمي ال هنإف ؛سبُح وأ وه ضرع ول : ف

 ُدَدَِجَت َرَرُصلا ّنأل ؛راسعإلاو ءاليإلا فالخب بويعلا رئاس يف امك اَهَقَح لع

 َلْبَق وأ ٍةَدُمْلا يف هب تّيضر اذإ امأ ْتَفَقحت اذإ اهتلازإ مقوي ال دحاو بيع ةنغلاو

 دعب سلق ناب يأ ءحْيِحّصلاىَلع ُهََلَجَأ ْوَل اَذَكَو «رهظألا ىلع قاب اهقحف ؛اهبرض

 ّلهمأ اذإ امك ءال :يناثلاو ,روفلا ىلع هنأل يح ًارْهَش وأ َةَنس هلأ دلا ّيِبعُم

 .لاهمإلا مزلي ال ٍلَجألا لولح دعب

 زا برخ ذأ بسن امجبنخأ يب ذأ ةالشإ اهنف طرشو حكت ولو لس
 ةاسف بوي ال طرشلا يف فلخلا نأ حاّكللا ٌةحِص ةًحِص ُرَهظَأْلاَف ؛فِلْخَأَف امه اَمُهُرْيَغ

 :يناشلاو :حاكنلا سف ال نأ ىلْوُأف قدسافلا طورشلاب ٍداسفلل ُهَضّرع هنأ عم عيبلا

 ةفصلا فالتحا وكيف قدهاشملا نود فاصرألا ٌدمتعي َحاكنلا نل ؛ُنالطبلا

 نذإب کن | اذإ امه ؛ادْبَع نابم هير تطرش | اذإ اميف نالوقلاو «نيعلا فالتحاك

 امه ةن بف اهتيرح تطرش نإ اميفو «نذإلا مدعل اعطق حصي الف آلإو سلا

 حصي الف ألإو املا حاكن هل لي نم جوزا اا ناكو ديلا نذإب تحك اذإ

 ةفص طورشملا ناك ءا اوس ةفالخ َنّيبَت مث طِرْش غصو لك يف نالوقلا يرجو ءًاعطق

 هب قلعي ال ام ناك وأ اهدادضأك صقن ةفص وأ سلاو ٍةراكبلاو لامحلاك لامك

 مشی زو هلو راشأ هلو لامك الو صف
 .ًادبع جرح ول امك هنأ رهظي يذلاف ًاضّعبم جرحف هَر تطرش ول :ٌعْرَ

Pw تح رخخف ةّيباتك اهنأ طرش اذإ امك يأ ناخ َالَف طرش امم ًارْيَخ ن اب نإ م 

 دكر يأ ُراَيحلا اهل ءاهبسن نود بسن ناب ثأب يأ هنود ناب ِإَو .ةملسم

 مدعل عنا ٌرهظألاف ُهّقوف وأ اهبسن ّلثم ناك نإو «ةءافكلا مدعل تَّيضر نإ اهئايلوأل



1A۲اَلا حاكنو فاَفعإلاَو ٍراَيخْلا باب :حاكنلا باعك  

 ل :يناثلاو ءرورغلل ٌمّصألا يف هَل اَذكَو ؛قدايزلا يف عمطلا هلباقم ةحوو وب راعلا

 تنابف اهر طرش اذإ إ اميف ةضورلا لصأ يف ُفلصللا ححصر ؛قالطلا ناكمإل

 .انه ُةَقلطأ ام فالح وهو ادبع ناك اذإ ام نود ارح ناك اذإ رايخلا توب ةَ

ls «¢ 

 الو رايخلا تويت فتصل مالك ىّضتقمف ًادبع ّجرحف هير تطرش اذإ :ٌعْرَف

 اهل ال ِدّيَسلل وهف تبث اذإو ةضورلاو يعفارلا يف ٍةلأسملا يف حيحرت

 يف راح الف هَل لت يهو هم ةمأ وأ ةّياتك تنا ةّرخ ذأ ملص اه ولو
 َرِهاظ أل ايلا هل :يناثلاو بط فلحأف ًابتاك ُهئظي ادبع ىّرشا ول امك ءرُهظألا

 يف ٌرهاظلا ناك امل هنأ امك ٌرايخلا تبث كلذ فلاح اذإف ةَنيَرُحْلاَو ٌُمالسإلا راّدلا

 يف رايخلا توبثب ٌّمّطق نم مهنمو ؛ٌرايخلا تبث هب يبيع ىلع لما اذإف ةّمالسلا عيبما

 ٍةرفاكلا يلو ريصقتبو ٌرفنم َرفُكلا ناب َقّرفو صوصنملا وه امك ٍةَمَألا نود ِةّيباتكلا

 .ةَمالَعْلا كر
 مَا تاب ول امك هنأ ٌرهظي يذلاف َةَضَعَبُم تنا رح اهنظ ول :ٌعْرف نع

 هيرو ِهِبَّسَن ةَءاَنَذ وأ قنس ناب و اءوفُك هتنظ نم اَهجْيوزت يف تنا ولو

 ةتالسلا نفك سيلو تي م ثي يلوا نمو اهتم ريصقتا نال اه رايح
 ناب ول :تْلَق ام ا١ بلاغا لاقي نأ ٌنِكمي ال انهو ةمالسلا بلاغلا ذإ بيعلا نع

 ىلعو «لياشلا | ُبِحاص لوألا ىلع صن .ملغَأ هل او ُراَيخْلا اّهَلف ًادْبَع وأ ايهم

 لاقو «ريغصلا يواحلا يف ُهَعِبتو «عنملا يضتقي يلازغلا قالطإو «يوغبلا ةيناثل
 ةر اهنأ نط ىلع ةأرما حكن ول امك قرا يف ٌمكحلا نوكي نأ يغبني :ئيعفارلا
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 .ًالقن ٌمامإلا هب حرص يعفارلا نم ثحبلا اذهو ةمأ تنابف

 .الوقتم ُهَرَأ ل نإو دبعلاك كلذ يف ضعي نأ ٌرهاظلا :ٌعْرُ
 بيلا يف بس ام راغل ىلع هب عوُجرلاَ ِرْهَمْلا ُمْكْحَف فلخب خسف ىَتَمَو

 ٌرَثْؤُمْلاَو ٌريرعتلاَو رغ نم ىلع هب ٌمحري الو ُهَدعب بحيو لوحدلا لبق طقسيف يأ

 ٌرايخلا يف الو ٍدقعلا ٍةَّحص يف هب ٌرابتعا الف ًاقباس ناك إف يأ دفعا َنَراَق ٌرْيْغت
7 



 YAY اعلا حاكيو فاقعإلاو ٍرابخْلا باب :حاكنلا باك

 اذك نراقملاك ئباسلا ٌريرغتلاف ٌراغلا ىلع عوجرلاب انيضق اذإ ءرهمل اب ٌعوجرلا اّمأو

 ٌرَغ ولو باب عسوأ ريرغتلاب ُنامضلا َقّلعت نإ يأ قرفلاو «يلازغلاو ٌمامإلا ُهركذ

 ؛ٌقيقر وهف ُهَدعب اّمأ .ةّرحْلا نظل رح معلا لق دولق هاَحْحّصْو ٍةَمأ ٍةرحِب

 قدالولا موي ٌةتميق ربتعتو ةّيرحلا هنظل ّقّرلا ترف نال اديس مْ ِرورْعَمْلاىَلَعَو

 ةَماَرْعْلا يف ُهَعقوأ يذلا وه هنأل مرغ اذإ ي يأ ٌناَغْلا ىَلَع «هتميقب يأ ءاھب ٌعِجْرَيَو

 وأ َةَرُحْلا هذه َكَتْحَّوَر :لاق ام ىّنم ةنأل ءاَهِدّيس ْنِم ُرَوَصَنُي ال ِةّ رَرُحْلاب ريرغتلاو

 ءءاشنإلا يف ًاحيرص سيل كلذ نل ؛لفن هيفو ؛يعفارلا لاق اذك تقيم ةر اهنأىلع

 ءٍديلع ٍجوقعم الو راقاعب سيل نم لوقب َرابتعا الو يأ ءاّهنِم وأ ٍهِلْيِكَو ْنِم ْلَب

 اذإ اهنمو ةّرُخ اها ناك اذإ ام اهنم ؛ُةَركذ ام ريغ رخخأ لئاسم يف ًاضيأ ُرَّرصتيو

 ول اهنمو ءاهتسيرح طرشو اهجّوزف اهجيوزت يف نهترملا هل ٌنذأو ٌرسعم وهو اهنهر

 اذإ هب ْبّلاطتف يأ اهرب ُمْرْعْلا قلعت اهم ناک نق هيلو نذإب اهحَّوزو اهيفس ناك

 َءيَش الف ةيانج الب ايم دولا لّصَْلا وو ءار الو اهبسَكب قلعت الو تقع

 اع ىلع بح ايدحأ ناک الف ياحي لصفلا نإو «هتايح يت مدعل هيلع يآ هن

 غلا ٍةَميَق ىلع تَداز نإو ءِدّيسلل ملا ةميق رش رورغما م مرغيو نينجا هَر يناحلا

 .مألا ةميق رع ًاضيأ ِدسسللف دملا ديس وأ ُهَدْبَع وأ ٌرورغملا ناك نإو ّحصألا ىلع

ك نيقيرطلا ٌحصأ ىلع روفلا ىلع رورغلا رايح :ٌغْرَف
 .بيعلا رايخ

 «حاكنلا خلف يف َترّيَحَت قر وف ف نم ْوَأ يقر تخت تقع ْنَمَو :ٌلْصَ

 لبق وأ لوحخدلا دعب ضرملا ينو ٍةحصلا يف قتلا مقو اذإ ام ٍةلأسملا ٌةَروصو ءعامجإلاب
 م 5

 مب الإ للا نم جرت مل اذإ نأ قالا ىّرس تعما لام ل نم تجرح
 قري قادصلا طقس خسفلا هيلع بترو تي ول ذإ ءاه راي الف لاملا لإ قاتلا

 هيفن ىلإ يّدؤي ةتوبتف ٌرايخلا ٌعنتما اهضعب يف قلا داع ىتمو هطوقس ببسب اهضعب

 هلصأ نم ٌمِيمَق

 لاوزل اه رايح ال هنأ ٌرِهظألاف ؛ةقيتعلا خفي نأ َلبق ٌجوزلا َقِيُع ول :َ :ٌعْوَف

 .ررضلا
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 يرق هم اهنأل مايأ ةثالث ىلإ :يناثلاو ءيبيعلا رايك رولا ىلع هنأ ُرهْظألاَو
 قيغُمْلا ناك نب نكْمأ نإ اهم قَدْ َىنِْلا تْلِهَج :سلاق نوف ءاهين ىَدرتيف
 اذكو ءرهاظلا فالح هْيِعَدت ام نأل ؛الف نكمي مل إف مليا مدع ٌلصألا ذإ ءابئاغ
 الإ كلذ فرعي ال ذإ اهعم ٌرهالفلا ّنأل ,ِرَمْظَأْلا يف هب َراَيخْلا تلهَج :تَلاَق نإ
 نمو :رحبلا يف لاق ءيبيعلاب دلا يف امك ُقَدَصُت ال :يناثلاو .سانلا نم صاوخلا
 أ لع ڻإو ءاهّلوق لبق ةّيمجعأ تلح أب ٌملعي ال اهلثم ناك نإ :َلاق نم انياحصأ
 نيرمألا لمتحا نإو ءاهلوف لقي ال ءاملعلل ةَلْئاَسُم ءاهقفلل ةطلاخُم اهنأل ملعي اهلثم
 .ناَعللا باب يف ٍلِماَشلا يف ةدروأ ام ىّضتقم وهو نالوقف

 ناَعللا باب يف غابصلا نبا ُهلاق ؛هب رايخلا لَك روفلا ليج تعا ول :ٌعْرف

 .سايقلا وهو

 ٌلّصح عسفلا نال ديس ًاقح ناك نإو يأ َرْهَم الف طو َلْبَق تحَسف ناف

 نم اهُقَحلي امل خسفلا نم اهم ديس سيلو جوزلاب وبيع ىلإ ذيتسي ملو اهيبسب
 ةرارقتسال ىّمَسُمْلا بجو ُةَدْعَب قتعب ءءطولا عبو يأ هغو ءءاقبلا عم ررضلا
 قتلا ةلاحىلإ ديسي خسفلا أل ,لثم ُرْهَمَف هب ةلهاج تناكو يأ لبق وأ ءءطولاب
 «بيعلاب خسفلا يف فلس امل ىّمَسُمْلا َلْيِقَو ءدساف حاكن يف ُهنأك ٌؤطولا اصف

 ءاَقبلف :نييلوألا ين امأ رايح الق مآ حت دبع قيغؤأ تنك نأ اهطغَب قي ولو
 يف ةروصلا تّسيلو ٌريخلا رايخلا َدّمتعم ّنألف :ةثلاثلا يف اًمأو ؛قرلا ماكحأو ناصقتلا
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 .قالطلاب صالخلا ةنكميو ٍةّصقانلا شارتفاب ريع ال هنأل صنلا ةروص ىنعم

 باث ُهنأل ؛هيلإ ةعفارملا الو مكاحلا ةعجارم ىلإ ٌجانحي ال خسفلا اذه :ٌعْرَ
 .عامجإلاو ّصنلاب

 نييقيتعلا ةنودحماو ٍةريغصلا جوزل اذكو خيسفي مل ام ةقيتعلا طو جوزلل حرف

 .هدئاوز نم ةضورلا يق ُهركذ ةقافإلاو غولبلا دعب اخسفت مل ام اًمُهُوُطَو

 ًارفاك ولو حلا يأ بألا فافعإ :ىننأ وأ ناك ًأركذ يأ لولا ٌمَرْلَي :لصف



 A0 دْيَمْلا جاکنو فاقعإلاَو رايخلا باب :حاکنلا باتک

 و 8 0 0 20 و 7
 هنأل ءروهشملا ىلع مالا وأ بألا ةهج نم اوناک ءاوس يأ ِداَدْجَأْلاَو «حصألا ف

 يلع قلا ليس افعإلا ليس اذه ىلعو رسل فاح ااا نم
 و ا كي ,o رک ما J او -

 مرلي الف دبعلا اما ؛نبالا فافعإ مزلي ال امك جرفم وهو ؛مرلي ال :يناثلاو :حصألا

5 
 ُهّيَطعي نأب اّمإ اعتمتسم هل ٌعىَهُي نأ فافعإلاب دارملا يأ قرح َرْهَم ُةَيِطْعُي نأب ,ةفافعإ ياس راسو ه2 هب ©
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 يف ةّيباتك ولو يأ ,هنذإب هل حكي وأ َرْهَمْلا كِْيِطْعَأَو خكنأ :لوقُي وأ ورح َرْهَم

 بألا نع ٌعفدني كلذب ّنأل اّهَنَمُت وأ ءاَمَأَطَي مل يأ ةَمأ ُهَكَلَمُي وأ َرِهْمُيَو حصألا
4 
 نم كلذ ّنأل ؛ةتكولم وأ ةتحوكنسو بألا ةنؤُم يأ ءاَمُهَتنْوُم هيلع مث ءروذحما ع

 ةّميفر يأ قَعْيِفَر الو يّرَستلا تود حاكتلا نيت بألل َسْيِلَو .يفافعإلا ةت
 رْهَم ىَلَع اقفتا ولو دلولاب ُفِحْمُي دق كلذ أل ؛بفَرَش وأ لاّمَجِل ام ؛رهملا

 قٌّدرب خَسفنا وأ َْتَناَم اَذإ ُدْيِدْجَتْلا بجر ءيفّرَصتلا ُقَلْطُم ةنأل يبألل اَهْييْغتف

 قلط نإ اذكو نم تقر ُهتقفن هيلإ عفد ول امكِبْيعب ُةخّسف وأ «عاّضَر وأ يأ

 ردع ريغل ّقّلط اذإ بحي الو توملا يف امك ٌحّصألا يف ,زوشنو قافشك يأ ءرذغب

 ؛طيسولا يف هاكح ؛ةلباقم :ثلاثلاو تّرْفملا هنأل ؛اقلطم بحال :يناثلاو «هريصقتل

 .ٌريسع ٍةدحاو ةجوز َكاسمإ ٌةفيلكت ّنأل

 .ٍةدملا ءاضقنا َدعبف ًايعجر وأ لاحلا يفف انئاب تناك نإ ديدجتلا بجو اذإ :ًعرف

 .قلط ول ام مكح ُهَمكُحَف ةَمألا قتعأ وأ ةرحلا لاح ول :ٌعْرَف

 e ماع لور مع مق ع رام

 .هتمرحب قيلي ال ماقملا اذه يف ةفيلحت نال نيري الب ةَجاَحلا تَرَهظ اذإ َقّدّصَيَو
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 تسيل اهنأل ؛لاحلاب امللع ناك اذإ يأ ولو ما ءطو ِهْيلَع ُمُرْحَيَو :لصف

 م ر 8 5 ر ت هل و

 ىلع ٌرّرَعُي معن «فافعإلا ةهبشل «دحال رهم بوُجَو ْبَهذَملاَو كولم الو ةجوزب

 يف لاق هنإف «حيحصلاب هلادبإ هباوص (ْبَهَدَمْلاَو) ُهلوقو «ىلاعت هللا نحب ًءافو ّحصألا

 وه اذه ىلعو لوألا بهذملاو ٌجَّرحُم لوق هيفو ءيبألا ىلع ٌدح ال :ةضورلا

 يفف ارسم ناك إو «هنم ذحأ اروم ناك نإف «نبالل ٌرهملا هيلعف ؛ةهبشلا ءطوك



A1دْنَمْلا ٍحاَكَتَو فافغإلاو راّيخْلا ْباَب :حاكنلا باک  

 ىلعو لوألا حيحصلاو هيم يف تشي م ریشم ناک نإ :ليقو رسوي نأ ىلإ هيم

 ناَهْحَوف ُةَمَعَراَط وأ ُرهملا بجو اًهَهَرْكأ نإف ّينحأ ِةمأب انزلاك وه جّرحملا لوقلا
 :رحبلا يف ينايورلا لاقو .فالح ةّيفيك ىطعت ال يهو ٌحصألا :ِرَرَخُمْلا ةرابعو
 ُهلاق اذك ءاعطق ٌدحلا بجيف ناك نإف ءاهَدّلوتسا ُنبالا ا اذإ ّدحلا يف الخلا

 ريغ عوطوم تناك اذإ ام ينالخب ؛لاحب اهكلمي نأ ٌروصتي ال هنأل ؛باحصألا

 ولو قهبشب يبنحأ ةيراج طو ول امك بیسن رخ ول َلَبْحَأ ناق ةدلوتسم

 نإف ءرورغملا لول ٍةّيرحلاب امهنم لافقلا ىتفأ ناهحو ٍةّيرحلا يفف اقيقر بألا ناك

 لقا لقت ال دلولا َةّيمأ َنأل بأل َةَدلْوَعْسُم رمت ْمَل نيالل ةَدلْوتْسُم تناك
 ٌءاوس بأل هدر يأ يمت اَهْنأُرَهْظَألاَف «نبالل درم نكت مل نإو يآ أَو

 ًءافتنا تّضتقا ىلا ةهبشلا مهب فلتخت ال كلملا ةّهْبْشو ةربألا ةَمْرُح ّنأل ؛ال ما َرَسْغَأ

 ناكف لابحإلا َتقو ُهل اكلي تسيل اهنأل ؛ٌريصتال اهنأ :يناثلاو ءرهملا بوحوو حلا

 .الف الإو معن اروم بألا ناك نإ :ثلاثلاو «حاكنلاب ةيراج دّلوتسا ول امك

 بجي ؛ةكرتشملا ةيراحلا نيكيرشلا ٌدحأ َدّلوتسا ول امكِرْهم َعَم اًهتَمِيق هلع أَو

 ال :ةنأ رخآ لوق ةياكح يعفارلا مالك يف َرأ لو «رهملا يفصن | عب قميقلا فمن هيلع

 هيف يذلا لب ؛يفنصملا مالك يف رهظألا ٌلباقم ُهَمهفأ امك ٌرهملا الو ةميقل | هيلع بحي

 مل ام ِةَمألا يب نبالل وجب الف نبتت مل نإو «ةتركذ ام مكحلاف داليتسالا انتا اذإ انأ

 دع ةراسب مث راحل لال يف اهي بألا ىلع لهو نب لاح هن ؛ْمضَن

 مادختسالاب ٌمِفَتنَيو ءاهيلع ةّرمتسم هدي نأ ؛غنملا امهُحصأ ؛ناهجو هيف ؟عضولا

 .ةهبشلا ءطوک عن :يناثلاو ءاهنم ٌءزج ٌهنأل ٌحصألا يف لو ةَمْيِق آل يريغو

 ُدحلا طقسي ةهبش اهيف ُهل نال ؛ودلو ِةَمَأ حاكن هيلع ٌمرحيو يأ ءاهُحاكب ُمْرْحَيَو

 حلا بألا يف اذهو وريغ َنيبو نيب ةكزشملا ِةَمألاك اهُحاكن هل ليي ملف اهيطوب

 .ةئقفن الو ٌةفافعإ هيلع سيلذإ اهحاكن هل ٌروجيف ٌقيقرلا نأ
 ره رم
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 نم ةضورلا يف هركذ «عاّضَرلا نم هبا ةيراج حاكن هل روج :ىنئتنسم عرف

 .بفافعإلا وجو مدعل املعق ماو هيبأ ةّمأ حاكن هل زوج :لاق ؛هدئاوز



 A بعل حاير ِفافطإلاو رايخْلا باب :حاكنلا باعك

 تاكو ٍنبالل اهكلمت لاح يف يأ ءةمألا هَل لح ال يلا لاَ َةَجْوَر َكّلَم وَ
 حاكتلا يف َلصألا أل «حصألا يف حاكنلا خِسْفنَي ْمَل ءهطرشب كلذ لبق اهّحكن دق

 اكن نتي امك :خيسفني :يناثلاو «ءادتبالل سيل ام ةَوقلا نم ماودللو ؛ماودلا ي تباثلا

 اهحاكن هل لحي ناك اذإ اًمع هب رح )ألا هل ت آل يِذّلا) هلوقو (ةيسفت تأ

 هِتيقر يف ِدّيّسلل ّنأل هتاكُم ٍةمأ اك هل سئل ءلصألا يي كلذ تضوأ دقو
 ر

 خسفلا وديس َةَجْوَر ْبَتاَكُم َكَلَم نإف هوواليإب لو أوصت اذهلو كلا ةهبش
 E 7 راے و

 يناشلاو قلعت نم دشأ و يب حصألا يف ح :ىناشلاو بألا قلعت نم دشا بَناَكُمْلا كلمب دلا َىَلَعَت رأل ٌصّصأِلا ف اللا

 ولو هما يف قبس امك «خسفني ال

 م نال يدا يف ةقفنَو ارْهَم نمي ال ودع حاكن يف هنذاي ديلا :ٌلصَق
 ال هنأل ءًاضيأ نامض الف نامضلا طرشب ّنِذأ ولو «كلذب ًاضيرعت الو ًاحيرصت ُهمزتلي

 صيصخت هيف سيلو ٌمازتلالا يضتقي َنذإلا ّنأل نمضي ٌميدفلاو «نذإلا دنع بوجو

 يأ «حاكنلا دعب ويلإو ُهنم هنأ «هبلسك يف اَمُهَو ءلامو لام نيب قرف الو بسکلاب

 اإ قَلعتي مل الوم ٌرهملا ناك نإف هِلاومأ أ رئاسكو هف دّيسلاِب صاح ُهنأل ؛الف ُهَلبق ام

 دايطصالاك يأ ِداَتْعُمْلا ءرهملل ٌليضافلا مث ةقفنلاب ادبيف لحألا لولح دعب هك اع

 انوذأَم ناک نإَف ةّيصولاو ةبفاك يأ وانا قفرجو ةعنصب ٌةلصحي امو باطتحالاو

 لبق ٌلصاحلا ٌحِبّرلا ٌءاوسو ءهبسك ءا ُهنأل عر ْنِم ودي اَمِيِفَف ةَراَجَت يف هَل

 نوذأم واقعب ُهمزل نيد هنأل حلا يف يف لام ُسْأَر اكو ٌمصألا ىلع هدعبو جيوزتلا

 يذلا رهملا يف هلك اذهو دّيسلا لاومأ راسك عما :يناثلاو «ةراجتلا نيدك ناكف هيف

 هيفو ؛ةَّمذلاب الإ قلعت ال ةدايزلاف ؛دبعلا دارف رم ديسلا رد ول اّمأ ءنذإلا هل وانتي

 تِيضر نإ يأ هيمو يِفق ُهَل انؤذأَم الو ًابِسَمْكُم نكي ْمَل انو بامإلل ٌلامتحا

 :لّوق يِفَو «ضْرَلا لديك هدب قّلعتف قحا هل نمىضرب ُةَمزل نيد هنأل ؛ةعم ماقملاب
 توفر هب ٌةَرَقاَسُمْلا ُهَلَو تانوؤملل ٌمارتلا ُهلاح اذه نمل نذإلا نأل ءِدّيسملا ىَلَع

 .فيحصت .(ةمألا حاكن هل لحت ال يذلا) هلرقو )١(: ةححسنلا يف (#)



AAِدَْمْلا جاکنو فافعإلاو راّيحْلا ْباَب :حاكشلا باتک  

 ,عاتشينمالل البل هلت ُهَمِرَل "ب ؛زِفاَسُب ْمَل اَذِإَو ءِدّيسلا حل ًامدقت غاتمنسالا
 هيلي ارو ةَقفنلاَو َرْهَمْلا َلْفَكَت نإ اراه ُهُمِدْحَتْسَيَو «يقح ينو ةقو ُهنأل

 لذ ةرجأ نم لالا هم لكن الب همَدحَتسا نإو ةحجوزلا يحل ةياعر ءاًمهبْسکإ

 بسك ىلع َنَوُّمْلا لاحأ ةنأكف حاكنلا يف ُهل نأ امل ةنأل ققفنلاو ِرْهَمْلا لك

 بل ُءانْخَّحصو يناجلا دبعلا عاب اذإ كلذك هلاومأ رئاس نم اهب بلوط هتف اذإف

 اذه نم قافنإلاب بّسكي ناك اعر هنأل ةَقَقنلاَو ُرْهَمْلا همر :َلْيِقَو ءءادفلا ةمزلي

 د :ليقو «مادحخنتسالا و هدم ةقفن ةقفنلاب دارا نيهجولا ىلعو ؛عيمسلاب يفي ام مويلا

 .تّدتما ام حاكنلا

 رايخلا طرشك ٍهدوصقم لی ٌدساف طرش هب نرق نأ لم يأ ءاديماف حكت ولو

 ىلع دوقعلا طافلأ يعفاشلا كوي مو ءاعطق يأ لث ُرْهَمَف ءَاَطَوَو عطولا مدعو

 يف بحي ثيح ّرهملا هيف ّبَجوأ هنإف ؛ةلأسملا هذه يف الإ ةدسافلاو ةحيحصلا

 ُهنأل يتَبَقَر يف :لْؤَق يِفَو ققِجَتْسُم ىّضرب بجو ةنأل هِيمَذ يف «حيحصلا

 هما جو اذإو ءاضيأ فالحل ا هيفف نذإلا نودب هنوكل ُداسفلا ناك نإو «ٌفالتإ

 يف يعفاشلا صنو ؛عاتمتسالا تسقو هنأل اليل جْورلِل اَهَمْلَسَو راهن اًهمدختْما

 هدفتساف لرل نا دع تلال يايرا

 بحي :يناشلاو مالا نيكمتلا 58 حّصألا يف يتيح 5 5 ةقفن الو

 يرجو يبحاولا ميلستلل لكلا بجي :ثلاثلاو «نامزلا ىلع اهل اعيزوت ةقفنلا ٌرطش

 لاق اراهن جوزلا نع تلغتشاو اليل اهّسفن ةّرُجْلا ٍِتّمَلَس اذإ اميف نالوألا ناهجولا

 .يعفارلا

 + .طقف (5) ةححسنلا يف (#)

 شرأو «هتميق نم نيرمألا لقأب يناملا دبعلا ءادف نأل .ةطقاس (مل) (5) ةخسنلا يف (©)

 .ةقفتلا مامتإ همزلي مل تصقن نإو ؛ةدايزلا ذحأ هل ناك تداز نإ هترجأ نألو «ةيانحلا



 44 اَلا حاكنَو فافعإلاو رايخلا باب :حاكنلا باك

 رلحاو ببسب بجي ةنأل ؛وذه ةلاحلاو رهملا ٌبوجو ةضورلا يف حصألا :ٌعرف

 .ةقفتلاك ءال :يناثلاو «لصح دقو

= , e ج وس 7 ت موقع مل 58 5 Koel 

 ٌّحّصَألا يف همزلي مل ؛هیف اهب ولخت :جوزلل لاقو ؛اتیب ٍهِراَذ يف ىلخأ ولو

 ىلع هدي مودل «مزلي :يناشلاو هِدِّيَّسلا راد لوحد نم هناعنمب ةءورملاو ءيا نال

 امل فلاح (حّصألا) هلوقو «ةقفن ال لّوألا ىلَعف ءِهِضَرَع ىلإ جوزلا لوط هيفو هك

 اج مدقق اهر كلام هنأل ءاهب ٌرَّسلا يلو ِرّهظألاب َرّيَع ثيح ةضورلا يف

 2 اهي عيمتسيل كلذ نم عني الو يأ ءاهتبخص ٍجْوّرللَو قعفنملا كلام يبناج ىلع

 َلِبَق اًهَسْفَن تلق وأ اَهْلَتَق ول َدِّيَّسلا ذأ ُبَهْدَمْلاَو :رضحلاك رفسلا ال وف

 تتاَم وأ يبجأ ةمألا لق وأ ءاهسفن تلق ول َةَْحْلا ْنِإَو ءاَهْرَهَم طَقَس لوخُد

 اذهو «دقعلاب جوزلا ىلإ ٍةَمْلَسْمْلاَك َهَرْحْلا َنأل ءلوخذ دغ اكله ْوَل امك ا

 نيلاحلا يف ّمألا يف صن يعفاشلا نأ :ْمَلْغاَو ءٍةَمَألا فالخب رفسلا نم اًهعنم كلي

 لوألا صنلا نع ّيعفارلا يو ٍةَياَمِكلا يف ام ىلع فصلا ُةَركذ امك نيروكذلا

 ريرقتب ليقف ءاضيأ هركذ امك طقسي ال هنأ اهّسفن تلتق اذإ ٍةَرحلا يف صنو ءاهدحو

 علا ةحوو انركذ ام امهحصأ امهيف نيلوق ُدرط ٌحصألاو تْركذ امك نيّصنلا

 ٌعاطقنا طوقّسلا ةحجوو يتوملاك تناكف رّمُعلا ءاهتناب تلصح َةَقرِف اهنأ امهيف

 3 E ٣ و 0 1 2 3 /

 نأ فنصملل يغبني ناكو قدرلاك ناكف رهملا قحتسم ِلَبِق ني لوحدلا لبق حاكنلا

 كلذب ةضورلا يف هب ربع امك حيحصلاب اهتومو يبحألاو اهّسفن ٍةَمألا لتق يف ربعي

 .ناك ثيح ٍفالخلا يف ُهُدارمو رهاظلاب بع رّرَحُمْلا يف ّيعفارلاو لوألا الع

 هنأل ُهدعب وأ عيبلا لبق لوحدلا ىر ًءاوس يأ بَلِ ُرهَمْلاَف ةَجْوَرُم عاب أو

 ةف اهنأل هَل ُةفصِيَف لوُحُد َلْبَق ْتَقْلُط نإ يكب ف ناك ُدقعلاو ؛دقعلاب بجو

 هل تبث ال َدّيسلا أل ٌرْهَم بج ْمَل دبع ُهَتمَأ َجْوَر ْوَلَو ءلوحدلا َلْبَق تلصح

 .ُهنِم اَهْعحاَرَف لصألا يف دئاوف انهو وفالتإو هيلع هتيانج ليلدب ّنْيَد هدبع ىلع





 ةر قصب : ر ةراعشإل قّدّنملا َّنِم ُهلَأَو ءاهرسكو ٍداّصلا حتفب َّوُه :قاَدّنمل 1

 e ل # مام rr ا یک لوا و هک
 ناكسإو داصلا مّضبو «لاذلا مّضَو داصلا حتفب ةقدَص :لاقيو ةجوزلا يف جوزلا

r aر “رو ر 8 رح 2 £ 8 ممم ل 7 سا  

 ةَيَناَمُن هلو تاغل ْمْبَّس وله لالا نوكُسَو حتفلابَو اًمِهُمَّضِبَو اًمهجتنبَو لالا

 : تيب يف ةعومحَم ءامْسأ

 سا مكع و ل # راو اسس ف 4 5

 قْئالَع رقع مث رجأو ءابح ١ ةضيرفو ةلخن رهمو قاذص

 نهاد ًءاّسنلا اوتآرإف :ىلاعت هللا لاق ؛ٌعامجإلاو ةنسلاو باتكلا هيف لصألا

 يف قادصلا ناكو “* ججج ةَياَمُن ينَرْحَأَت نأ ىَلَع :ىلاعت لاقو “"4ةلحن

 ً'سِمَشْلا] م لاقو بدها ىلع بذعتسملا ُبحاص هلاك امك ءايلوألل انلبق نم عرش

 ا ع : مسار GAN فهرس ها امي هع
 تبثي هنأ اقادّص هلعج حصي ام ىلع ٌعامجإلا دقعناو [ ديدح نم امئاح ولو

 .4 / ءاسنلا (49)

 .۲۷ / صصقلا (58)

 هاور .[رْيولَح نِي متاخب ولو جَوَرت ] :لْجَرِل لاق ٤ يبنلا نأ ؛ِدْعَس نب ٍلْهَس نع © )٤۸۱(
 :ديدح نم ماحو ضورعلاب رسهم ا باب :حاكتلا باعك :حيحصلا ی يراخبلا

 :قادص ريغبو نآرقلا ىلع جيوزتلا باب ف هتصقبو ءارصتخم ):2١5( ثيدحلا

 يف ملسمو .[ ٍدْيِدَح ْنِم ًامئاخ ولو بلطاف ْبَهْذِإ ] :ظفلب (د۹٤١) ثيدحلا

 ثيدحلا :نآرق ميلعت هنوك زاوحو قادصلا باب :حاكنلا باتك :حيحصلا

4e) 
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 ۹۲ قادما باتيك

 الر :ىلاعت هلوقل نم ُةؤالخإ ڑوجیو "ع ابالل قتلا يف هونت نسل ٠
ADAT Ia 4, o klas 2 8 

 «معت (ةضْيرف نه اوضرفت وأ وسمت مل ام ام ًءاّسنلا ُمُتقْلط نإ ْمُكْيلَع حان

 . يلوتملا لاق اک نم ٌةؤالخإ ب

 يف ىّهتنا نإف اداقعلا يف ضوع هنأل رثك وأ لق يأ ءاقادَص حص ايم حص اتو

 هارد ٍةرشع نع ّصقني ال نأ ٌبحتسيو قيمستلا تدسف لرم ال دح ىلإ لقا

 ا ٤ ؛ةصلاح

 رو ةئامسمخ ىلع ديزي ال نأو ؛اهنم لق روي ال ةفينح ابأ نأ

 ديدجلا يهو ودلبع نم ُهَنْمَأ جوز اذإ اميف ةيمستلا ٌبحتسي هنأ فنصملا مالك ىضتقمو

 لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يق يراحبلا هاورو @
 جيورتلا يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يق دواد وبأو )١٠١١(. ثيدحلا :حلاصلا

 ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عماحلا ف يذمرتلاو )5١١١(. ثيدحلا :لمعلا ىلع

 يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو )١١١5(: ثيدحلا :ءاسنلا روهم يق

 .7١١ص "5 ج :قادص ريغب لجرل اهسفن ةأرملا ةبه باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف

 ۲ج :هنم (۸) ثيدحلا :قادصلا يف ءاج ام باب :حاكنلا باتك :أطوملا يف كلامو

 .هل ظفللاو ه5 ص

 هيلع اًهَّسْفَن ضر ةأرما ةا يلي هللا لوسر دنع انک :لاق دعس نب لهس نع (145)

 َلوُسَر اي اَهيِنْخُوَر :ِهباَحْصْأ نب لحجر َلاَقَ ءاَهْذِرَي لَ ُهَعَفَرَو رص اهي

 يكرر ذقن بذا ] :َلاَق مَعَ :لاق [؟ءْيَش ن الا نِ َكلَعَم لَه ا

 .قباسلا مقرلا يث مدقتو يراخبلا هاور .[ نآرقلا َنِم َكَعُم انب

 ۲۳١. / ةرقبلا (485)

 ٌقاَدّص ناك ْمَك ِةاَهْنَع هللا يضر َةَصِئاَع تلاس) :لاق ؛نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع (485)

 يردن :تَلاَق شو ةي ةَرْشَع ينا هجاوزأل ةقادَص ناك :تلاَق 4 هللا لور

 لْوُسَر قادص | َدَهف يَهْرو ِةَلاهُسْسَح كلذ دّيقْوَأ فصن :تَلاَق مال :ْتْلُق ثلا ام

 ثيدحلا :قادصلا باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .(هحاوزأل هي للا

TUYA).(١١5)ثيدحلا :قادصلا باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواه وبأو 20  

 .١١/ص ٦ ج :ةقدصألا يف طسقلا باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو



 قادما باك 1۹4۳

 رر تنل خس اضع قورا ب

 ؛(اقاَدّص َّحَّص اعْيبم حص امو :يفنصملا لوق نم ىنغتسي هنا :ُهَلْعاَو «بابحتسالا

 داحأ لعجو ينال اقادّص وسبا ُةَدلاو بألا ٌلعجو قأرملل ًاقادَص ٍدبعلا بقر لعح

 لك يف عما رطئارش عم ًاقادص تب ال كلذ إف اه ًاقادتص ةريغصلا | ةجوزلا يري

 ىنعمل عناملاو واذ يف ةقادصإ حصي ٌهنأب باجي دقو قروكذملا رّرصلا نم ٍةدحاو

 اقاَدّص اهلعج زوجي ال رهاوجلا يف ملّسلا روج ال امك ماحس وب أ خيشلا لاقو .رحنآ

 .ئِسِقلا كلذكو

 ي يف عيبلاك اقع ناص اهنيَضص ِهِدَب يف تف ؛ايع اَهَقدصأ ذو : :ٌلْصف

 لبق ُهْعَِب اهل سل لوألا ىَلَعَف ءماَسُمْلاَو راعتسملاک دي َناَمَّض :لوق يِفَو «عئابلا

 هنأل بلع ُرْهَم بجو هد يف فلت ؤو ۽ عن : :يناثلا ىلعو يلا يف قبس امل بارض

 ةتميقو ام ناك نإ لم اه بيف اهكلي ىلع يفلتب ٌقادصلا :يناثلا ىلعو ؛ةلدب

َت يِبْجَأ ُةفلتأ إو «جوزلا ًاعربو يأ ةَضباَقف هفتا نإو اممم ناك نإ
 َترّيَخ

 جْوّرلا نم تذخأ َقاَدّصلا ٍتَحَسَف إف ٍقّمالسلا فصو تاوفل ِبَهْدَمْلا ىَلَع
 ا

 يبنحألا فالتإ نإ :انلق نإ انأ ىلإ بهذلاب راشأو «فيلتُمْلا تَمرغ الإو لي ره

 ٌرايخلا بجوي :انأق ذو رم امك ٌمكحلاف ةيوامسلا ٍةّمآلاب هفلتك ضبقلا | لبق عيبملا

 ذحأت ٍلشنيحو قادُصلا تحح سف تَءاش نإ ٌرايخلا ةأرمللف حصألا وهو ؛يزشملل

 نامضب الق ذإ تميت وأ قادصلا لدمو هقعلا نامضب ان اإل رم جورلا نم

 وأ َلِثمْلا فِلْتُمْلا نم تّدحأ خيسفي مل ن إو فيتا نم معلا جوزلا ذحأيو ديلا

 وأ ديلا نامضب انلق نإ ءفلتملا ىلع وه ٌعجريف مرغلاب جوزلا بلاطت نأ اهو ةميقلا

 :َلْيِقَو هسفنب يأ ءهِفلتكف جْوُرلا ُهقلتَأ إو ةتبلاطم اهل سيلف ٍدقعلا نامضب ال

 وفلتلاك ضسقلا لبق عيبملا عئابلا فالتإ نأ يف فالخلا ىلع بم فالحلا «يينجأک

 ىلع قادصل | كح انی دقو لوألا حصألاو ؛يبحألا فالتإك وأ ةّيوامسلا ةقآلاب

 .نيريدقتلا

 ىلع يِقاَبْلا يف ال هيف خفا هيضْبق لبق اَمُهُدَحَأ فلق نْيَدْبَع قدم لَو



 44 قاَدصْلا باتك

 نالا اَهْلَو «هعضوم يت ةحاضيإ مدت دقو ةقفصلا قيرفت يف ُفالخلا ره ِبَهْدَمْلا

 ؛نيدبعلا ةميق حات هلياقم ىلعو داقملا نامض لوق ىلع هل ْرْهَمُف تخف نإ

 رهم نم ِهِيميق نم يأ هلم فلاتلا ةّصِحَف ؛يقابلا يف يأ ترا نإو يأ إو
 .فلاتلا ةميق ىلإ مجري :يناثلا ىلعو «لّوألا لوقلا ىلع ٍلثملا

 ىَلَع َتَرْيَحَت ءامهوحنو ةفريلا نايسنو دابعلا ىمعك يأ ءهِضْبَق َلْبَق بيعت ولو
 يفو ؛رايخلا ةأرمللف :هْيَحرش يف يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف ُهترابع نأ :مَلعِإ ِبَهْذَمْلا
 بهذملاو ؛ِدَّيلا نامض لوق ىلع ٌرايخ ال :لاق ليك ولا نب صفح ابأ أ نأ :طيسرلا

 يأ أ لضم ُرْهَمَف اتنخّسف انإف ءبهذملا لدب حصألا :ررحُملا ةرابعو «ىهتنا لوألا

 لَ ؛تراحأ ذإ نإ يأ هَألإَو «قادصلا لدب :يناثلا ىلعو «حصألا :لّرألا لوقلا ىلع
 :ينافلاب الق ثار «عيبملا بيعب يرتشملا يضر اذإ امك :لّوألا لرقلا ىلع يأ يش

 ميسا ِتَْبَلَط نإَو اَهنَمْضَيْاِ جورا دلي يف ةَئاَفْلا ٌعِفاََمْلاَو ناقل درا اًهلف

 لشلا | ٌةرحأ هللعف ديلا نامضب الب ذإو ئأ علا ناَمَض نو ءلوق ىلع ميتا
 ىَلَع ٍهوْحَنَو بوك رب اهافوسا يلا اَذَكَو «ُبِصاَغ ِهعنَمب هنأ ؛ع اتمتسالا وتمقو نم

 .وباب يف فلس دقو ةّيوامس ةفآب هيك عئابلا فالتإ نأ يف فالخلا وه يبَهْذَمْلا

 ؛ِرْذُع ريغ نم ولو يأ َلاَحْلاَوَنّيَعُمْا َرْهمْلا ضبقتإ اًهيسفن ُسْبَح اَهَلَو :لطف
 اصر َلّجَوُمْلا ال ضيقت ىح ميلستلا نم عانتمالا اهلف احل ق نح كلذ نال

 نأب ًالَوأ تّيضر ق هال حصألا يف َسْبَح الف ملا لبق َلَح ْوَلَف ريأتلاب

 قحلا لولحب ٌعفتري الف ضبقلا لبق ميلستلا اهيلع بجوو هتَمِذ يف قادصلا نوكي
 يعفارلل ريغصلا حْرّشلا يف عقوو «ةبلاطملا َنآلا ٌقجحتست اهنأل ؛سبحلا اه :يناثلاو

 رَبْجُي :لوُق يف ملف ىح ُمُلسأ آل :نيحورلا ني يأ لَك لاق ولو ؛ةُخيحصت
 رج َمْلَس نَمَف اج ال :لؤق يِفَو «عضبلا نود يكمن قادصلا دادزتسا نال وه

 ءاَقِإ ىلع ربحي ملف ل ق عازإي قلا هيلع بجو امّهنم حار لک نأ ةبحاص

 نيكذتلاب موت تو ؛لذع دنع ِهِعْضَوب روف ناربجب ُب رهظألاو هل ام نود هيلع ام
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 َريْخأف َميلستلا ّقحتسا دق امُهنم دحاو لك أل رْهَمْلا ُلْدَعْلا اَهاَطْعَأ َْتَمْلَم اذا

 يِلاف اَيِتَأَي ملف اهتسفن ْتَمّلس ولو :ٌمامإلا لاق ُهَقَح هبحاص ءافيا ىلع راحاو لك
 ةجولاف تعنتماف ءطولاب يف اهيلإ مس ولف ءاهيلإ قادصلا ميلست لْدَعلا ىلع نأ ةارأ

 نف ؛ةحوزلا ٌرابحإ وهو انش عيبلا يف عبارلا لوقلا ٌءْيَحُي الو ءاهنم قادصلا ٌدادرتسا

 .عاتمتسالل ةئيهتم تناك اذإ ام لوألا لوقلا ٌلحمو ويم يناروفلا مالك ىتضتقم

 ىتح اتقدتما اَب ْمَل نق ءاهيسو يف ام سلي ذإ نط تنْكَمَف تراب ولو
 ول امك الق ةّعئاط يأ َىَطَو نِإَو ,نيكمتلا لبق امك ْمكحلا ٹوکیو يأ َمْلَسُي

 ةهركم تناك نإف سبو هدأ هل سيلف نمثلا ضبق لبق َميبملا َمَلَسف ئابلا عت

 .حصألا ىلع ٌعانتمالا اهلف

 ذرا ردع الب تما نإ بيسو يف ام لدي ذإ نكمل مْلسف رقاب ولو
 هل سيلف ري ال :انلق نإف «ٌنيكمتلا ُهطرش رابحإلا ّنأل ؛ًالَرأ يأ ٌرَيْجُي نإ اتق نإ

 .لجوملا ندا ليجعتك ةردابماب غربت هنأل ؛حصألا ىلع ُدادرتسالا

 ةاَرَي ام تَلهْمَأ ِحَسَر ةلازإو دادحتساك يأ ءهوْحَنَو فظل تْلَهْمَتْسا ولو
 ريشكلا لقأو ٍليلقلا ٌرثكا اهنأل ماي ةا زواج الو ءنيموير موي نم يآ «ضاق

 لب َضْيَح َعِطقيل آل ٌمصألا ىلع بحار لاهمإلا اذهو ٌرابتعا عرشلا يف امو

 اهلف اهيسفن ىلع ْنَمأت مل ول ْمَعَن ءاَنَرَقْلاَو ءاقنرلاك تاعاتمتسالا رئاسك ملسي

 .عانتمالا

 ةركلو ٍررَلا لوصحل طو غنام لوري ىح ٌةَصيَم لو ةرْبص مل لَو
 .ةلمتحم ريصت نأ ىلإ اهوطو جوزلل زوجي الو ؛ةريغصلا هذه ميلست يولل

 يف هيلإ باجي هنأ :بيذهتلا يفف اًهاَشغأ الو يل اَول :جوزلا لاق ول :ّعْرَ

 58 أل ؛امهيف ٌعنملا ؛طيسولا يفو قناضحلاب ىلْرَأ براقألا َّنإف ,ةريغصلا نود ٍةّضيرملا
5 

 .باتكلا قالطإ ٌقفاوي امم اذهو ؛ناَرَرَضتيف ٌموِطَو اعر

 5 2 2 8 5 03 ا a 5 ورو و

 َرهملا بسجوي ةهبشلا ًءطو نأل «ضئاخك مرح إو يطوب رهَملا رقتسيو
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 وهو عاجملاةل آ ريغب ةراكبلا لازأ اذإ ام طولا جربو «ريرقتلاب ىو اذف ءادب

 مأ ةر ةحورلا تناك ٌءاوس لق ريغ نم يأ اَمِهِدَحَأ تاوَمِبَو مهمالك رهاظ

 دقعلا ءاهتتاو «هل ةياهن ُتوملا ٌناكف ثراوتلا ليلدب ٌحاكنلا لطب ال ُهنأل مَا

 م ةمكح فلس دقف لقب ناك اذإ امأ «ةَراحإلا ليلدب ِْيَلَع ِدوَقْعَمل ءافيتساك

 ًادِساف ناك اذإ ام نود ًاحيحص حاكنلا ناك اذإ رم نوكي امنإ توملا نأ :ملعا

 ٍ نم ّنُهوُمَتقْلط نول :ىلاعت هلوقل ِديدَجْلا يف ٍةَولَخب ال «يليجلا هيلع هب امك

 أرملا عدت م نإو اهب ُةّريرقت ٌميدقلاو «َسْيِسَم الو 24 **ةيآلا 4.. نُهَوَّسَمَت نأ

 لدبلا هب رقتساف ءافيتسالا نم َنيكمتلا دو هنألو ؛('*' يف َرَمْعو يلع رأل ءطولا

 يعرش اذكو يس ٌعنام اهب نوكي ال نأ لوقلا اذه ىلع ُةطرشو قّراحإلا يف امك
 روي اَمْنِإ اهتأ :ميدقلا ىلع لوق يفو ءطيسولا يف امك َنوُقَقحْما هيلإ بهذ ام ىلع
 .اهدّرجمم ٌرّرقتي الو ئطولا يف اهقيدصت يف

 مْ : :لوق يِفَو لي ُرْهَم بَّجَو بوصف وأ رُخ وأ ٍرْنَحِب اًهَحُكَن :ٌلْمَ

 اص وا قع المص وم جودا مت انشا ىل وس وخ

 كتقدضأ :لاق اذإ اميف امه ٌحصألاو ءاقلطم :ليقف ؛رحْا يف نيلوقلا لح يف فلتعاو

 بجو ةدساف ةرابعلاف رحل اذه كتقدصأ :لاق اذ | انآ دبع هنأ نظ ىلع دعا اذه اذه

 رَهْظألا يف ِكوُلْمَمْلا يف ف ّحّصَو ق َلَطَب ٍبوُصْفَمَو كومبو ءاعطق ليلا رم

 ىمسملا ّنأل يه ُنّيختتو يباب يف هّتفرع دقو ةقفصلا قيرفتبىّمسملا فالخلا وه اذه

 رفعي وأ توقعي نأ الإ ْمُكطَرَف اَم فصيف ةَضْيِرَف هَل متطرف دقو :۲۳۷ / ةرقبلا (45)
 ا نإ يكي لْضَفلا اوست الو یرقاب برأ اوت أو اکا ةدْفُع ودب يد

 . ريب نوُلمَْت اب
 ىحْرَأَو ؛اباي قلع ذر الا ۽ ؛مُهنع هلا يضر العَو رم أ ؛سْيق ب فنْحَألا نع (47)

 :قادصلا بانك :ننسلا يف يقهيبلا هاور ,(ٌمّدِعْلا اَهْيَلَعَو ؛داماك ٌقاَدّملا اهل ارس

 هلو )١٤۸٤١( رثألا :قادصلا بجو دقف اوس ىعخرأ وأ ًاباب قلغأ نم لاق نم باب
 .امهنع هللا يضر يلع رمع نع ةيدارفنا قئارط
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 نالرقلا امه َمُهَتمِيق :لوق يِفَو ثم ُرْهَمَف تحَسَف نإف ءاهلْملَسُي هيامتب

 لثم ٍرْهَم نم بوُسْعَمْلا ُةّصِح ِكوُْمَمْلا َعَم اَهَلَق تاج ْنِإَو ءامّدقت دقو ناقباسلا

 .ةريغ اه َءيش الو يأ هب ْعنفت لوف يفو امهم بسحب

 ْرْهَمْلا اذَكو خانا حص دلا اذهب اهو كعب ينب كجو :لاق وأو
 عيب باب رحآ ىف مل ال لذي رهو بالا ىلع ديلا عور يهفألا ف عا
 ش ةرّركم ةلأسملاو يهانملا

 ُداَسْف ُبَهْدَمْلاَف ؛افلأ ُهَيِطْعُي ثأ وأ فلآ اهبل نأ ىَلَع فلأب حكت وو

 رّصتحملا يف لقت ىلاعت هللا ةمحر نمل ١ | نأ :دلْعِ < ,ِلثمْلا ِرْهَم بوُجْوَو قادّسملا

 يف فذحو ءأفلا هيطعي نأ ىلع يهو ُهراوج :ةيناثلا ا يفو «قادّصلا ٌداسف :ىلو ألا ف

 دسفيو «فنصلا ةركذ ام اهُحصأ قرط باحصأللو هَراَوَج فطعلا فرح ةضورلا

 قاقحتسالا يضتقي ءاطعإلا ظفل ّنأل «قاقحتسالا طرشب دسفي امك ءاطعإلا طرشب

 نم مُهنمو «ةيناثلا ةروصلا هلقن يف ّيِنَرُمْلا طّلغ نم مُهنم اذه ىلعو ءاضيأ كيلمتلاو

 :يناقلا قيرطلاو ءقادّصلا نود ّحاكتلا ديرب نأ لمحي َِراَج :ُهلوق :اولاقف 1

 ريغل فلألا ق قاقحتسا يف ٌرهاظ (اَهْيبأل نأ ىَلَع :هلوق نأ قرفلاو «نيّصنلا ري

 جو اب ام داسفلا ةو امهيف نيلوق ُدرط :ثلاثلاو یال ضب وزا

 ىلإ ةفاضإلا رتو امهقحتسق هل ةكلالا يهو عضل باقم يف لكلا أ ةحصلا

 .الف ْتَطَرَس ْنِإو ّدسف ُجوزلا ّطّرَش نإ :ليقو بألا

 رايح هيف ُتبثي تشي ال ةضواعم ُدقع ُهنأل ؛حاكتلا لطب حاكتلا يف ف ًاراّيخ طَرَص ولر

 اک حالا ٌةْحِم ةّحِص ٌرَهْظَأْلاَف ِرْهَمْلا يف وأ فرصلاك هطرشب ٌدسفيف طرشلا

 نيضرعلا دحأ يف ٌرايخلاو نيضرعلا ُدحأ ةنأل ال :يناثلاو «ةدسافلا ١ طورشلا ر راس

 ضخمتي ال ُهنأل ؛ سهما ال ةحوكتملا يف رايا طر ةنأكف يحآلا ىلإ ىع

 «رايخلاب الإ ىّمسماب عت رو هبط خي لخلل مق لوم

 دسم الف لاما نم ٌدوصقملاو ٍهيسفنب ٌلقتسم قع َّقادّملا ؛ نذل ؛حصي :يناثلاو
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 يأ «حاكنلا ىَضتقُم َقَفاَو نإ هَّْيقاَب أ طوُرشلا ٌرْئاَسَو «عيبلاك رابخلا طرشب

 بهي ذأ ىلع ُهَحَّوز اذإ امك يأ ضرع وب لَ مل وأ «ةقفنلاو مَا طرشك

 هل ٌديكأت كلذ دال ُحاكَنلا ٌحّصَو :عيبلا نم هريظن يف امك اهل نيش نالفل

 ِهِدوُصَقَمِب َلْخْي ْمَلَو ,ةاضتقم يأ «فلاخ نِإَو ءطْرَسلا ةحصل ُرْهَمْلاَو قافانم ريغ
 منع ال ٌهنأل حاكنلا حص اهل َةَقْفَن ال وأ اَهْيَلَع جورب ال نأ طْرَشُك ّيلصألا
 ُرْهَمْلاَو ءدقعلا بحوم ُفلاخي ُهنأل طرشلا َدَسَقَو ٌعاتمتسالا وهو ةوصقملا

 نم طّقسأ ا ذإ لوهحاو «لوهحي وهو لباقي ام طوقس يضتقي وهو طّرش ام نالطبل

 ىلع َداز ٌءاوس رّرضلل اعفد للا ٌرِهم بيو سف اذإو «ًالوهجب يقابلا ٌريصي مولعمل

 فاني هنأل ,حاكدلا َلَطَب قلعي وأ اَب ال نأك ٌلخَأ ْنإَو ءالوأ ّصقن ةن وأ دقعلا يف ام

 الإ أَي ال هنأ وأ هرم الإ سلا يف طي ال نأ طرش اذإ اذكو ُهَلطبأف ٍدَمعلا دوصقم

 كرت لف ُهَقَح هن الق وه وأ َلَطَب ةَّجوزلا طراشلا ناك نإ :ليقو ءراهنلاب

 ئىواتف يو رَّرَحُمْلا هيف ٌعِبَت اش هب مزح امو «يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف ُهَحَّحصو
 ؛حص اهأطي ال نأ طرشب اهّحكن اذإ ًعامجلا اهلامتحا يف سيلا قو نم نأ :يوغبلا

 ىلإ اهأطي ال نأ طرشو ؛لاحلا يف ٌلمنحت ال تناك اذإ اذكو :لاق بقعلا ةّيضق هنأل

 .لامتحالا دم

 «عيزوتلاب ليصفتلا ٌملعتسو ةمولعم ةلمجلا أل ؛ُتَحص :يناثلاو اقع لك يف ٌلرهحب

 روهم ىلع ىّمسملا عروب :لوق نو ؛ةلاهجلل ٌروكذملا ٌطقسيو يأ ريم ُرْهَم لُكلو
 .عيزوتلا هيضتقي ام نهتم ٌلكلو َنهلاثمأ

 الب اركب ٌةَدْيِضَو وأ دير أل اب حلأ أ لئم رهَم قؤفي لفطل حن لو
 طح الو ًظحلاب ٌرومأم لولا نال ءىّمَسُمْلا َدَسَف ءلش رهم نودب يأ نوب نذإ
 هيفف بألا لام يف ٌةدايزلا تناك ولو :لقطلاك وحار ةيفسلاو ءوذه ةلاحلاو

 ٌداسفلا فنصلا قالطإ ىّضتقُمو ةحصلاب ريغصلا يواحلا مزجو مامإلل نالامتحا
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 ال :يناشلاو ءقاَدَّسلل ةدسفملا بابسألا رئاسك «لثبم ِرْهَمِب حاكتلا ٌةَحِص ُرَهْظَأْلاَو

 رْهَم ىَلَع أوقفاوت ولو قءافكلا كرك ٌراصف هيلع ىّلوملا ةَحلصم كرت هنأل ؛حصي

 هب بحي ّقادّملا دل يب َدِقُع ام بوج ْبَهْدَمْلاَف ةدايز أونلعأو ارم ناک
 .امهجالطصإو حيرصتل | ضراعتل نيلوق تابثإ :يناثلا قيرطلاو هب دِقَع ام بوف

 ولف ءةفلاخملل حاملا َلْطَب ُهنَع صقنف فلاب ب ينجو :اًهُيلَول تاق ولر

 اهنأكف للا رهم ىلع ٌلومح َقلطملا إلا نال َلْطَب لم ِرْهَم نع صفق َتَقَلْط

 ةقالطإ ناك ٍلخملا ّرهم ىّضتقا اذإ ّقلطللا ّنأل لثه ِرْهَمِب حصي :لوَق يِفَو ب تدي
 هل او «لئمْلا ٍرْهَمب نْيَكروٌصلا يف حاكنلا حص ُرَهْظَأْلا :تْلُق .ًاضيأ هيضتقي دقعلا

 .قادصلل ٍةدسفملا بابسألا رئاس يف امك ُمَلْعَأ

 َوُهَف تكس وأ رْهَمْلا ىو جوزف هم الب يجوز :ةديِسَر تلق :ٌلْصَ
 يحرز :تلاق اذإ اًمع كلذب ٌرّرحاو ةُمكح يتأيسو يأ ٌحْيِحّص ضيوف

 الو لوحدلا دنع الو لاحلا يف رْهَم الب يحوز :تلاق ولو ,هيلع ُّنْذَألا ٌلَمْسُيُف ابلاغ

 ؟ساف وأ حيحص ضيوفت وه لهو ةّحصلا حصألاف َكلذك لولا اهَجّورَف ؛ةدعب

 َلاَفْرلاَذَكَو «قحسإ وبأ لاق :يناثلابو ءيفنصملا قالطإ ٌرِهاظ وه :ُلَرألاو ؛ناهجو

 لاق امك هوب ًاوُمَسْلأَ «حيحص ضيوفت هنإ ي أ ِرْهم الب اَهَكَتْجَرَر : :ةَمَأ ديس

 .رهملا ركذ نع تكس اذإ ام :يعفارلا

 يلولا ديفتسي ْمَعَن ءاَهِرْهَم طاقسإ دحأل سيل ذإ ءٍةدْيَشَر ريغ ضْيوفت حصي ًالَو

 .حاكتلا يف نذألا كلذب ةهيفسلا نم

 ول هنأل ٍدَقَعْلا سفنب ٌءْيش بجي ال هنأ ُرَهظألاَف ؛ٌحْيِحَص ضيوف ىَرَج اَذإَو

 «توملاب ٌرقتس | امل هب بجي مل ول هنأل ؛وب بحي :يناثلاو «قالطلاب فصنتل وب بَحَو

 الأ «ىلاعت هللا نح هيف لب ةأرملل اح ضخمتي ال حْ نال «لثم ُرْهَمَف َِطَو نإ

 تاحال روصب روّصتلا نع ُناّصتف تاحابإلاب خابت ال هنأ ىّرت



 .I قادصلا باك

 ىّضتتا يذلا وه دقعلا أل ٌحَّصألا يف ٍدَقَمْلا لاَحب ا يأ ريعُيَو

 بففالخب ءرهملا نع ىرعي ال يذلا هنأل ؛ئطولا لاحب :يناثلاو «ئطرلا دنع بوحولا

 .يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف ُهَحَّحصو دقعلا

 ميلست نم ٍةريصب ىلع وكتل ءارْهَم ضِرفَي أب جْؤّرلا ةَباَطُم ِءطَوْلا لبق اهل
 (حّصألا يف ضوُرْفَمْلا ميل اذكو «ةانركذ امل ءضِرْفَتِ اهيسفت ْسْبَحَو ءاهيسفن
 قياضي فيكف رهملا لصأب تَحماس دق اهنأل ؛ال :يناثلاو ىلقعلا يف ىّمسملا يف امك

 .باحصألا نع ٌمامإلا ةاورو ءهيدقتب

 ال ءضِرْفَي ل ةناكف وب ضر م ناف ئأ ؛جؤّزلا ُهْصِرْفَي مب اهاضر ُطَرْسُمَو
 بحاولا لب هلدب سيل ضيوفنا نأ ىلع ءانب ءِرّهْظَأْلا يف للا ِرْهَم رذقب اَهُمْلِع
 .لدبملاب ملعلا نم دب الف هلباقم ىلع ٌءاَنب ؛طرتشي :يناثلاو ءهبيعب ال امهّدحأ

 :يناشلاو ءاءادتبا ىَّمسملا ٌليحأت زوجي امك .مّصألا يف ٍلجَوُم ضْرُف زوُجَيَو
 يأ لم رهَم َقْوَقَو ةلدب كلذكف هيف ٍلَحألل َلَحْدَم الو لغم ا ٌرهم ّلصألا نال ءال

 لصألا وه للا ًرهم نأ هيسنج نم ناک نإ ل :لبقو ال ْمأ هيسنح نم ناك ٌعاوس

 امك للا رهم سنج نم ضورفلا ناك اذإ اميف فالخلاو هيلع ٌلدبلا دازي الف

 ؛وزاوج يف فالح الف ٍلثما رهم ىلع ُتميق ٌديزت ضرع نييعت امأو «فنصلا ُهّضرف
 هی اًعْرانت وأ ضْرَفْلا َنِم عت ولو ةدايزلا ىقحتت الف ضفحنتو ٌمفترت ةميقلا نال

 ُهَيصْنَم ٌنأل ؛كلذك الإ ةُضرفي ال يأ ءًالاَح ِدَلَبْلا َدَقَن يان هنأل يضاقْلا ضر

 :تلق .تءاش ET ٍليجأتلاب ا تيضر ولف ؛كلذ يضتقي

 مق يف امك صقن الو ؛هب ٌحماستي ام قرف هيلع ٍةدايز ريغ نم ءِلثم ٌرْهَم ضر
 ٌطَرْشُيَو «نيلاحلا يف امُماضرب الإ :يدرواملاو جواد نبا لاق «يعفارلا هلاق ٍتاَمَلَتُمْلا

 الو هيلع ديزي ال ىتح للا رهم ردقب ُهّملع طرشي أ ملأ هل او هب ُهُمْلِع
 هِيَ ريغب هريغ ىلع فرصت ُهنأل ؛صقني

 الف ُدَمعلا هيضعقي امل ٌرييغت ُهنأل حَّصألا يف هلام نم يِبنْجَأ ضْرَف حصي الو



 قادما اتك ۳,4

 ريغب جوزلا نع قادصلا يدوي نأ أ يبحألل نال ؛حصي :يناثلاو «نيدقاعتملا رغب قيلي

 فالحلا نايرح يضتقي يلازغلاو فصلا ٌمالكو «ًمِرتليو ضرفي نأ هل كِلذكف ؛هنذإ

 ةّصيصخت يضعقي نييقارعلا ٌمالكو :بلطملا ُبحاص لاق «نيعلاو نيدلا قادصإ يف

 هنع عقب ىتح جوزلا كل يف ُهَّلعدي نأ لبق ال َنِيَدلا أل ؛سَيْفَأ وهو نيعلاب
 .نيعلا فالخب

 ٌراصف ؛ضورفم ُهنأل طو َلْبَق قالطب ْرْطَشَتَيف ىّمْسُمُك حح 018 ٌضْرَفْلاَو

 يتأيس امل ةعتلا اهو أ رْيِطْْمَت الف ءطَوَو ضْرَف َلْبَق َقّلَطْوَلَو ءدقعلا 0

 .قالطلاك ةقرف هنأ ءرهظألا يف لث ٌرْهَم بجي بينز نيل تخشع تام إو

 هريغو ٍدواد وبأ ىّوَر ام وهو «شيدحلا نصل لع هلل او ُهْبوُجُو رَهْظألا :تْلَق

 اهل ىَضَقف اهل ضف نأ لق اَهْحْوَر تام رم الب تحك شاو وتب عَوَْب نأ
 ا

 نالو ©" يحص ٌنسح :يذمرتلا لاق شاّرْيِملاَ اًهِئاَسِن رْهَمب لك هللا لوسر

 مهف :باوصلاو ؛هب بغري اذهو :تْلق .قالطلا فالخب ٌرَّدَتم لوحدلا لبق توما

 . مز رلا ُةَدافأ امك يعفاشلا هيلإ ّحَحَر يذلا

 ضرف و اهنَع تاق لر اجور وارا يف يئ هنأ هنأ هيض دوعسم ني هلل ادبع نع (48)

 اهل ىَرَأ :لاق مث مهبل ل رْهش ن اير هيف اوفلتعاف اهب لحد مو ءاقاَدّص اَ
 ناني نب ُلِقْمَم َماَنُن .ثارْيِمْلا هلو هدا اَهْيَلَعَو ءطّطش الو سکو ءاهئاَسِن َقاَدَص

 تف ان يب ياو وسلب عرب يف ىق ل للا لور ذأ :دهّشف يِعَحْشأل

 ثيدحلا :اقادص مسي و جوزت نميف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور

 ةأرملا جورتي لحرلا يل ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو ) ۲١١(.

 ؛سارعلا نع بالا فو :لاقو )١١425(( ثيدحلا :اط ضرفي نأ لبق اهنع توميف

 باب :حاكنلا باتك :نتسلا يف يئاسنلاو .حيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدحو

 .1-١5١177ص ٦ ج :قادص ريغب جيورتلا ةحابإ

 بلاط يبأ نب يلع مهن « يبا باح نم لولا لأ ضب لا :يذمرتلا لاق (4۸۸)

 ْمَلَو اهب لح ْمَلَو ةأر ُلْحَرلا جور اذإ :ٌرَمُع ناو سابع نب لاو عتبان نب ديرو

>> 



 1۲ قادِصْلا باك

 ىَعاَرْيَف ءْبَسَن مّظغَألا ةنكرو ءاَهِلِْم يف هب ْبَعْرُي ام لثِمْلا ُرْهَم :ٌلْصَق
 يوذ ىلإ ّرظن الو «تاّمعلاو تاوحألاك يأ هل هک بسنت ْنَم | بسنت نم برقا
 ىلإ ٌرظني الو :حاكنلا يف ةءافكلاك ناكف ةرحخافلا هب عقت ام َرهملا نأ ؛ماحرألا

 .ءابآلا بسب كلذ ُفلتخي ذإ «تاهمألاو تانبلا
 يأ كلك تام مث «خأ تا مف بأل م نوبل تخأ ْنُهَبَرْفأَو د فأ

 ى ٌَنُهْرَهَم لهُج وأ نحكي مل وأ ٍةَبصَعْلا ٌءاَسِن دق نوف بامعألا تانب

 نم ىبرقلاف ىبرقلا مدقتو بناجألا نم رابتعإلاب لو ّنُهنأل ؛تآلاخو تاَدّجك

 ٌرابتعا ُرّدعتي الو يتاح لاك ٍةدحاولا ةهجلا نم ىبرقلاف ىبرقلا ٌمّدقت اذكو تاهجلا
 تربتعا مرام تاوذ تَرَّذعت ناف ؛نهتوم دعب نربي لب «نهت وم تابصعلا ءاسن

 اه نكي مل اذإ هنأ :هيبنتلا يقو ءًامولعم اهبسن نكي مل اذإ اذكو تايبنجألا نم اهلثع

 ٍةّييرعب ةّييرعلا ر ٌريتعتو اهب ءاسنلا ٍبّرقأب مث اهيلب ءاسنب َربتعا ءاسنلا نم ٌبراقأ

 ءاهلثم ٍةقتعُمب ةقيتعلا ٌريهمو وِيَّسِحو اهِدّيس فرش ىلإ ٌرظنيو ءاهلنم ٍةَمأب ةّمألاو

 .يِلاَوَملا ءاسنب ةقتعملا ٌريتعت : ام

 امهادحإ يف يه نيتدلبب اهّتابصع ءاسن تناك اذإف دلبلا ةانركذ ام ٌربتعي :عره

 .اهدللب تايبنحأب ال نهب ٌرابتعالاف ىرحأ ٍةدلبب هلك نك ناف ءاهدلب تابصعب تعا

 يأ ضَرْغ هب فلتخا اَمَو ةبويثو ةراكبو اسير لقَعو نس ٌرَبتْعُيَو قال ف و اا

 هوبأ يذلا نيجهلاو «نيوبألا فرش يهو ةحارصلاو لاّمحلاو ةفعلاو ةحاّصملاو ملاک

 اذكو لامحلا ٌريتعي مل امنإو «نهريغ نم ٌرثكأ ءالؤه يف ةبغرلا ّنأل ٍ؛ِهمَأ نود فيرش

 .ٍتاَبْعَرلا ىلع رهملا ٌرادمو راعلا عفد ىلع اهّرادم نأل ؛حصألا ىلع ةَءافكلا يف لاما

 وهو .ُةَدعلا اَهْيَلَعَو ءاَهَل َقاَدص الر ؛ثارما ا ولاَ تام یتح قاد اهل ضرفَي

 نع يِوُراَمِيِف ةَحْحْلا تنال قيشاو متي غوري ثْيِدَح كبت ول :لاَق يالا لو
 ثب َلاَقَو ءلْوَْلا اه ْنَع دعب رعب ْعَحَر هنأ ّيِِفاَشلا نع يورو لي يبا

 )١١43(. ثيدحلا ىلع قيلعتلا :حاكنلا باتك :حيحصلا عماجلا .(قيشاَو تشب غور



Ti قادما باك 

 ملهلاو راسلا نم ًاضيأ جوزلا لاح ٌريتعيو :سنوي نباو يقرافلا لاق :ٌةدئاَف

 .هريغ ىلع ٌلَقَتو فيفعلاو ماعلا نع ففي قف بسلا ةفعلاو

 ين يأ صن وأ لضفلا ةروص يف يأ دْيَز صقن وأ لقب تّمخا نإ

 ةا انَحَماَس ولو ءمكاحلا رظنب ٌطونم كلذ يف ألا «لاَحْلاب قل «يناثلا

 تّرتفو بسلا لحد صقنل تركي ذأ نأ الإ ّمُهَللا ءوبلاغلاب ًارابتعا اَهَتَْاَوُم بجت

 ىلع ايرج مهريغ نود مُهنم يأ ربا طَقَف ِةَرْيِشَعْلِب نضقخ وو تابعا

 تناك ولو :ييدرواملا لاق رش هريغ نود يفيرشلل َنْضِفخب نك اذكو ٌنِهتَداَع

 ربتغا خويشلا نود بابشلا حاكن يف ُفيفحتلا َنُونداع

 لباب يضر إو قيس اسك دابا دنت نم لاح ابي ا هم عُرف

 ا عيال فكل «فلس امك الوم ٌمكاحلا بحوي

 مين نكل اضيأ مكاحلا لجو م لحوم هضعب قادصب وأ لحوم نكن تاربتعملا

 .لّحجألاب قيل ام

 .انّدنع لعمل ا رهم طقس ال ٍدُهَحْلا ٌمُداَقَت :ٌعْرف

 ةهبشلا یطوک عضل ةعفنم هئافيتسال ءلثم ُرْهَم , دِساف جاکن ِءْطَو يِفَو :لْصَف

 ؛يلسافلا داسقعلل ةّمرح ال ذإ داقعلا مويب تعي الو «ةهبشلاب ءطولاك يأ ءِىَطَوْلا موي

 يف ءادحاو الإ بوت ال حيحصلا حاكنا يف تول ذأ امك مف رك اذ

 ءامهرحنو نمُسلاو لامجلا يف لاوحألا ىلعأ ىلإ كلذ يف ظني يأ «لاوخألا ىَلْعَأ

 ةلاحلا كلت يف ٌةدحاولا ٌةَأْطَولا الإ ذوي مل رل هنأ ؛ةلاحلا كلت ّرهم بحاولا نوكيو

 .اناصقن بحوت ال ةدئازلا ٌتايطولاو ؛ٌرهملا كلذ بحول

 دعت نإف قَهْبَشلا لومشل ٌنْهَمَف داو ةه طو َرَرَكَت ؤو :تلق
 ؛ىرصخأ ةهبشب طو مث تّلازف ةهبشب َىِطَو اذإ امك يأ ةهبشلا سنج يأ اهنج

 .ةُمُْكُح ىطو كلو ٌلصاح َدُدَعَتلا نال ُنْهَمْلا َدّدَعَت

 اه بوحولا ّنأل ٌرْهَمْلا َرْرَكَت انز ىَلَع ٍةَهَرْكُم وأ ِةَبوصْعَم ُعْطَو َرّرَكَت ولو



 "١ قاديكصلا بانك

 ناك نإف هرم اهنوكل ٌرهملا بحوو املاع ناك اذإ اذهو ءَّدَّدعت دقو «يفالتإلاب

 حاكت يف ًهطولا ةبشأف ٌةدرطُم ةداحاو ةهبش لهحل نل نهم الإ اج م ًالهاج

 .ناَرْهَم بو ًالهاج هرم ًاملاع هرم اهّنِطو نإف ًاراَرِم ساف

 نومضم ريغ اًهَلاَم نال ؛َرْهَم الف واركإ وأ ةهبشب تطوف ٌةّيبرح تناك ول ف

 ٌرْهَمَف َةَبَئاَكُم ٍدّيسَو كيرشلاَو ءنبالا ةيراج يأ بألا ٌءْطَو َرَّرَكَت ْوَلَو
 ءلاحلا ٍةقيقحب ملعلا عم رْيغلا كلم يف فالتإلا ٍدّدعتل وهم :َلْئِقَو ءةهبشلا لومشل
 صحو يوغبلا ُهلاق ُمَلْعَأ هل او ٌروُهُمُف لَو نهق ُسِلْجَمْلا دلا نإ :َلْيقَو

 لوألا نيهجولا

 اهَبْسِب وأ ءاهقتع وأ هبيعب حاكنلا اهيخسفك يأ ءاَهنِ ءطَو لق رفا :ةلنمف

 ةقرفلل ٌةرامخمل لا يهف ةخيمافلا يه تناك نإ اهنأل :َرْهَمْلا طقس اًهبْيعب هِحْسَفَك

 الو اهنم ٌنوكي ال امو يأ ءآل اَمَو ,ةخيمافلا يه اهنأكف اهيِنعب خيسافلا وه ناك نإو

 يف امأ ةُرْطَشُي اَهّمَأ وأ مَا عاّضْرِإَو ؛هناَعلَو ؛هَّدِرَو ؛هِمالْسإَو ؛قالطك اهب

 هَل نأ رْيطَتلا ىنغم :َلِيق مث بلع سايقلابف يقابلا يف امأو 1“ !ةيآللف قالّطلا

 ْمْيِحُصلاَو ةَعْفٌسلاَك هكر ت ًءاش انإو ُهَكْلَمَت ًءاش إو يفصنلا يف يأ .عوُجرلا راي رايخ

 ءاضقب الإ ٌدوعي ال :ليقو ٍةَمّدقتلا ٍةيآلل ؛قآلّطلا سفنب ءيفصنلل يأ ُةْدْوَع

 اهنأل ٍةدايزلا ُْفصن يأ هَلَق «قالطلا دعب يأ ُهَدْعَب َداَر ْوَلَق ؛ديعب وهو ؛يضاقلا

 كلما رايتحا لبق تئدح نإ ةجوزلل ٌعيمجلاف لّرألاب انف نإف يكلم يف تّئدح
 حصألا ىلع ةلصفنملاو ةلرصتملا ةدايزلا كلذ يف ٌءاوسو «قالطلا لبق ثداحلاك

 سام وډ orp م

 ّئأ ِةَمْيِق وأ الم ناك نإ يأ لغم ْنِم ِهِلَدَب فص فلات ٌرْهَمْلاَو َقْلَط نإَو

aes fe فيسات. يس هم هك يق ola 
 ) )485ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لق نم نُوم نارو : ۲۳۷ / ةرقبلا

 برق اوف ْنَأَو حاكنلا ةَدَفُع ويب يذلا ارفعي وأ توفق ' نأ الإ مضر ام فص

 .4ٌرييصَب نوم اّن هللا نإ ؛ بكب لضفملا اوست الو ىَرْقتلل



Fea 
 قادما باك

 ٌمجر (© )اف ناك اذإف ُهفصن لجأ ايقاب ناك ول هنأل ؛اموقتم ناك نإ
 هدب فصنب

 :ُمامإلا لاق ؛روهمجلاو ّيعفاشلا ةرابع وه ميو فطن هلوقو يبيعلاب ٌدرلا يف امك

 يف بيعت إو «ةميقلا فصن نم لأ وه وهو يفصنلا ةميق بحاولا إف ٌلهاست هيفو

 ًلإَو يئابلا دي يف ميلا بْن اذإ امك هل شرأ الو كاذف يأ هب عبق ناف ءاي

 3 ل 0

 .ُهنع ررضلل ًاعفد ءامْيِلَس ِهِبَمْيق

رايح الب ًاصِقاَن ٌُهُقعن هلق نين لبق ب نإ
 ؛شرأ بلط الو يأ 

 باق نإف «هنامض نم ناک هصقن ةلاح
 5 ن ا ؛اهشرا تدخأو ة ٍةَيانجب

RI 

 َداَيِز اَهْلَو ,ةّلصفنملا ةدايزلاك ءال :يناشلاو يتئافلا ٌلدب ُهنأل «شْرألا فلمن

 0 ؛اهدي وأ هدي يف تلصح ٌءاوس ِةَرَمَملاَ دلولاك يأ ٌةَلِصَقْنُم

 يخ اَهَلَو «ةميقلاب عجريف قيرفتلا نمضي اذإ لإ ! مبلل «لصألا فصن يف ٌمجريف

 ا قدا الب ٍةَمْبِق فْصيَف تحس نإ «ةفرجملاو نمسلاك يأ ةَليصَتُم

 لوبا ةَمرَل ؛ تحمس ْنِإَو كلاهاك ٌضورفملا لعجف اهنود ُدّرلا ٌنكمي الف ةضورفم

 عوحرلاب َلالقتسالا ةلصلا ةدايرلا نمت الو يمت ال ةدايز عم ضورفلا فص هن

 .هريغ بفالخب قالطلاب مهم جوزلا ذأ :اًهنِم ؛هوجو نم عيضاوملا هذه يف الإ

 ناك نو ءقالطلاك ضراع بسب ناك اذإ عوحرلاب لالقتسالا دمي امنإ :ٌعْرف

 ىلع اًَهاضر ىلإ ةّجاح الو جوزلا ىلإ هتدايزب ُدوعي ةنإف دقعلل نراقُم يسبسب ٌعوحرلا

 .بيعلاب عيبلا خسفك حصألا

 اققتا نإ «ٍصْرَب عم (ةَعنَص ملتو ؛ ؛ةلَخن لوُطَو رابع ربكك صقَنَو دار نإ

 اهنأل لصق ' ضرألا ةعارزو لَدَعألا ُهنأل َمْيِق فص الار ؛ِنْيَعْلا فيي
75 
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 اذإ يأ دايز اًهنْرَحَو ءضرألا ةر وق يفوتسن
 اَت ضرألا نأ ؛ةعارزلل د تناك

ىلإ جاتحي ينابلا ّنأل ؛* صضح ٌصقنف ءانبلل ٌةَّدعم تناك نإف «ةعارزلل هب
 ضرألا دّيضنت 

 ' اًيِتكوُسَتَو

 .ًايئاغ )١(: ةححسنلا يف (#)



 م قاَدّيمْلا ُباَتِك

 قدالرلا ٌمَطحو بلولا عفوت هَمألا نأ صفو داي ةه ما لمحو
 ال ذإ دابر ُةَمْيَِبْلا :َلِيِقَو ءار اًهَلْمَح نلف ةميهبلا اّمأو ؛لاحلا يف ُفعضلاو

 قبس امك ىرهقلا ىلإ عوحرلا عمم يأ ٌةَلِصُْم َةداَيَز لخن عالطإو هيف رطح

 قلم يام و تاج اهبل هزت داو رت هلع م ذو
 م اذ يأ «لخنلا فص نعت “طق يأ ٠ تق ثا ءدادنملا ىلإ هئاقبإ نم ُنُكَمتف

 لو .داسغألاو نشل راسكنال رجشلا يف نصقن هب تحي لو عطقلا ُنمز دنع
 لخلل ُرْيعَيَو ؛مسصألا يف ترب هِداَدَج ىلإ را 3 ةَيِقْبتو لخنلا فلصبي ّيِضَر
 حتا :ينافلاو ةكزشملا كالمألا رئاسك امهدي يف َراحشألا ّنأل ءاَمِهِدي يف

 فصن يف هِعوجرب يأ هب تيِضَر ولو «ناتسّبلا هلوحدو وديب ىّضرت ال دق اهنأل
 يف ٌهَقح نأ ؛اهبلط يأ َُكَمِيِقْلاَو عاملا ُهَلَف .دادجلا ىلإ اهرمث كرتو «رجشلا
 وأ نيعلا يف ٌرحان ُةقح ّنأل ؛دا دادجلا یل لإ عوجرلا ٌريخأت ةفيلكت اه سلو ةيلاح رحشلا

 اًمُهَل وأ هتدايزل يأ اهل وأ قاتلا ناصقنل يأ هَل ٌراَيِخ تبل ىتَمَو ,ةميقلا
 ٌرايتخالا ناك نإ يأ رايخإلا وذ راي ىتَح هفصن كلي ْمَل نيم عامتحال

 ّقاَدّصلا ُرُطَشِي قالطلا :انلَق نِإو ءامه ٌرايخلا ناك نإ قفار نأ ٌلْبَقَو امهدحأل

 ءريأتلاب ُلطْني ال ةا رايخكو هو ىنعم قفاوتلا رابتعاو , ريحا ناك ال الإو وفن

 قادصإلا يمي نب لقال ربا ءهريغ وأ قادصلا كاله يأ ءةميقب عجر ىتَمَو
 ةئام ُهتميق ٍدّمعلا موي ناك ولىتح امُهَنب يلا ةَطُسسونملا ةلاحلا ٌريتعي الو يأ < «ضْبقْلاَ

 نإ ةنألاتوعسمت جيف وست ُمميقو عبق مث يسمح ىلإ يضبقلا لبق تجر مث
 جوزلل قلعت الو ءاهكلي ىلع ةثداح كلذ دعب ةدايزلاف لقأ قادصإلا , موي ةميق ناك

 فيكف «يِنامض نسم وهف كلذ لبق صقن امم َّلقأ ضبقلا موي ُهتميق تناك انإو ءاهب
 انَلُقو ؛قالطلا | دعب امي يف قادصلا فلت ول مهن ويلع ٌنومضم وه امب اهيلع عجري

 :لْغا من قنومضم دي تحت فلت ُهنأل ؛يفلتلا موي يق تّريتعا اهيلع ٌثومضم هن

 نأب ليجعتلا ىلع مالكلا يف ةاكرل باتك يف مّرحو انُه ٌةركذ ام فلاح يعفارلا نأ
 .عضاوم ٍةعست ف ّمألا يف هيلع صن دقو بارصلا وهو ضبقلا موي ةميق بحاولا



33 FY قاديكملا ب 

 ةّيبنحأ تّراص اهنأل هِمِيِلْعَت رذعت حصألاف ُهَلْبَق َقْلَطَو نآرق مُيِلْعَت قّدصأ ولو  Ferدوروك مسيو  eهو” ملت 7 يب ماس © اه لا 7
 رو

 هييلعتب ٌمايقلاف ًاضيأو رصتحملا يف صوصنملا وه اذهو بلع ول ةدسفلا نموت الو

 ْمكَحَت رمعآ فصن نود نُ فصن قاقحتساب لوقلاو نكمم ريغ عاشم فصن

 ةلوهسو ًارّصِقو ًالوط تايآلا ةفلتخم ةدحارلا ةروسلاو اميس ال ؛عارتلا ىلإ ٍضْفمو

 ريغ نسم يباجح ءارو نم اهَمْلعي ناب ءال :يناثلاو «لدبلا ىلإ هيصملا َنِّيعتف ةبوعصو

 .مَعَأ اهتأل ؛تنابق :هلوقب يواحلا ريبعت نم نسحأ (َقّلطَو) :هلوقو ول

 :لرقب ٌرّوحاو قدعاقلا ىلع ايرج لبق ةفصِنَو ِءطَو دعب لئي رم بجي
 ُهّلِبق ناك إو ؛َكاذف لوحدلا دعب ناك نإ ُهنإف ؛ميلعتلا دعب اهَقلط اذإ مع (ُهلْب)

 اذإ اميف وهو فصلا ُهركذ ام نأ :ْدّلْعا من يلع ٍةَرَْأ فصنب اهيلع ٌمجريف

 لِي «قالطلاب كلذ ”دعتي الف ٍةَّمدلا يف ميلعتلا ناك اذإ اّمأ ءهيسفنب ميلعتلا ناك

 .اًهَمَلَعُيِل امَرْحَم وأ ةارما ٌرحاَتسَت

 اإ قادصلا نع يأ نع اًهُكْلِم َلاَر دقو ءلوحدلا لَم يأ ءَقْلَط ْوَلَو :ٌلْضف

 نإ ةميقلاو ءايلْثِم ناك نإ للا يأ لدي ُفصِيُف ةضوبقم ةه وأ قاتعإ وأ عيب

 نيعلاب قلعت «لوحدلا لبق اهَملط مث يأ َداَعَو َلاَز ناگ نإف يكالخ ًاموقتم ناك

 نم ىلْوَأ ةدئاعلا ٌُنيعلاف «لدبلاب ُقّلعتي لب نيعلاب ص ال ُهَمَح هنأل ٌحّصألا يف

 ىرحأ ةهج نم ٌدافتسم ّنآلا َكْلِمْلا نول ؛لدبلا ىلإ ٌلقتني ةقح نأ :يناثلاو ءلدبلا

 .قادصلا ةهج نم ال

 هوو يبحأل ههو ول امك وإذ فن هل ذأ ُرهطألاَف ىلع مث هَل هو زو
 حصألاو ةبهاب هيلإ ُلَجَعُي فصنلا نأل ؛ءيشب اهيلع ٌعجري ال :يناثلاو هل يبحأ

 .ال ْمَأ ُةتَضِبق ٌءاوس بفالخلا ٌدرط

 َعطق نم مهنمو ٌففالخلا ىّرج هلك همم ةتيهرف اند قادصلا ناك ول :ٌعْرف

 .عوحرلاب

 ًّ 3 هلم مدر قفل دسار او هم هم لع "ب ree مس
 ْتَدرو ةبهلا أل ,هلك لب عبر يِقابلا فلمن ُهلف فطصنلا ُهتَبَهَو ول اذَهىلَعَو



 ا قاَدّمْلا باتك

 دقو ّفصنلا ٌقحتسا ُهنأل «يِقاَبْلا فصنلا :لوق يفر يش وامل لطم ىلع

 فلمن ْوَأ هلك فلصن لدَب نيب ٌرّيختَي :لوق يِفَو ٠ ءاهيبصن يف اته ررصحدتو ٌةَدجو
 ا يضفت يهو ةعاشإلا نم دب ال أل لک لذ يرو يقام

 ) :هلوقو ؛رْمصَحْلا لوقب :يناغلاو ءٍةَعاشإلا لوقب لوألا لوقلا فريو :يلازغلا
 ٣ ' نيش نيب : نوک امن نيب أل ءيفلألا فذح ةباوص (يفصن

 دادياش ةه رل امك وبهذَملا ىلع هلع عجز ا هتأربأف اید ناك ولو

 مني هلا نع هيلع موسکا ُهل موكحا ارا مث ٌمكاحملا هب کو ناسنإ ىلع نب
 درط :يناشلا قيرطلاو ؛ائيش هيلع موكحملل امرغي مل ٍةداهشلا نع نادهاشلا عجر

 :لاق لب «نيقيرطلا نيذه نم ادحاو هيحرش يف يعفارلا حجري لو قبلا يف نيلوقلا
 .عوحرلا مدع انّه رهاظلا نأ ىلع نيلوقلل نوتبثملا قفتاو

 ٌمانب معن : میدقلاو نويدلا ٍرِئاسك ديدَجْلا ىَلَع قاَدَص ْنَع ٌرفَع يلو سلو
 ىلع ةطرشو جوزسا ىلع ٌديدجلا خو بلا ناكل فش وب يذلا لأ ىلع

 «لوحدلا لبق ةلقاع ءريغص اركب وكت نأو ًاربْحُم م دج وأ ابأ يلرلا ثوكي نأ ميدقلا
 وعل ىلع اتم ( *اقادصلا وكر ا رمل نوکر

 .هبشألا ىلع وفعلاك لولا ٌعلخ :ٌعْرَ

 :ىلاعت هلرقل ءِرسَْم طش ابجي مل نإ ةع طو ل ٍةقلطمِل :لنعق
 ادو ةيآلا مرهفمل رهظألا ىلع ًةعتم الف رهم ٌرطش اهل بحو نإ“ نه رتول
 .يقييلا فو "0 وُعمْلاب عامل :لاعت ولرق قالطال رهط يف ةو

E Fiيناثلاو "ليقع نبا هدانسإ ينو اهم نأ سيق تنب ةمِطاف م وز  

 .ريبختلا ديفت (وأ)و ةفطاعلا (واولا) لامعتسا دوصقملا (450)
 + .قالطلا :ع5) ةحسلا يف (#)

 .؟١41 / ةرقبلا (43؟) 7 / ةرقبلا (451)
 امل :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هلل ادبع نع @ (؟47)

>> 



 قادما با ۹

 ال ةَقْرْفَو ءبابحتسالا ىلع ةيآلا ٌلْمَحَو ىلؤأو رهملا فصن تفوتسا لاك ؛ال
 و ج f“ مم ع ع ي عسا
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 اهببسب ت تناك اذ ٠ أ هرو او هقرو هيالسإك قتلا ثالثا لاوحألا ي

 ؛كللذب طقسي ريل نأل «دعتم اهل بجي الف بيعلاب اهيعسفو اهِتّدرو اهيالسإك
2 fA yJ” 

 نيل نع عملا يأ صنت ال نأ ُبَحَعْسُيَو ةعتملا بوحجو نم كأ ةبوحوو

 نإ “سابع ٌنباو رمع نبا هيلإ بهذ امك كلذ تميت ام وأ يأ ءامعزو
 ىَلَعظ :ىلاعت هلوقل ءاّمُهَلاَح اربتُعُم مرطب يِضاقلا اَهَرَدَق ءاهردق يف يأ «اعًرانت

 "4ف وُرغَمْلاب عام تاقلطمللو :هلوقر '4ردَق رقما ىلَعَو هَردَك عسوملا
 لوم لام ٌلقَأ :َلِبِقَو نهملل لدبلاك ةنأل ءاهلاح :َلْيِقَو ققفنلاك ُهَلاَح :َلْيِقَو

 .اقادص لعجي نأ زوج امك

 «[ اهم ] :اهحررإ لاق هد بلل تنأف ؛ةمِطاف ةأر وربما نب ْصْفَح قط
 فمن ْوَلَو ءاهْعتم ] :َلاَق [ عال نم دم ال م ] :لاَق ! اهم ام دحأ ؟ ال :َلاَق

 :ةعتملا باب :قادصلا باتك :ىربكلا ندسلا يف يقهيبلا هاور .[ رمت نم عاص

 ١(. :م4ه5) ثيدحلا

 نبا هركذ .يِنَدَمْا دَّمَحُم وبأ «يِمِشاَهْلا بلاط يبأ نب لمع نب ٍدّمَحُم نب هل ادْبَع @
 نوجتحي الو «ثيدحلا ركنم ناك :لاقو ءةديدملا لهأ نم ةعبارلا ةقبطلا يق دعس

 مقرلا :رجح نبال بيذهتلا بيذهت يف ةمجرت هل .ملعلا ريثك ناكو «هثيدحب
(TAY) 

 ىح ٍةأرَمْلا ىلَع َمَقَي نأ لحل حصي ال :َلاَق ؛َرمُع ن هه ادع نأ منان نع @ (414)
 ل ف یتا اور. .(ءاَطَعَو وس نم هب تير ام ولام نم ايش ا مد

 :تيضر ام وأ اهقادص اهيطعي ىتح اهب لخدي ال باب :قادصلا باتك :ىربكلا

 )٤ 544857 ١(. رثألا

 ىس هرم ُلُحلا حكت اذإ) :اًمُهْنَع هللا يضر سابع نبا لاق :لوقي ةمركع نع @
 هاور .(ُهَعَم ناك نإ ًامئاخ وأ ءادر اًهْيَلِإ قلق ءاَيْبَلَع لذي نأ َداَرَأَف ؛ًائاَدّص اَ

 1 ۰ O4 رثألا :ىريكلا ننسلا يث يقهيبلا

 ۲٤١١. / ةرقبلا 6359 .؟ 5 / ةرقبلا 43859



 1 قادمْلا باك

 اَمْهاَثراَو فْلاَحعيَو «عيبلا يف امك ءافلاَحت هيفرص وأ ِرْهَم رذق يف الحا :لْصف

 يفنلا يف تلا ىلع ناحوزلا فلحيو هّيروم ّماقم همايقل رخآلاو ٍدِحاَو ثراَو وأ

 ىلع ملعلا يفن ىلع يفنلا يقو ءيا ىلع تابثإلا يف ثراولا فلو يتابثإلاو
 الو يأ رَهَمْلا خَسْفُي مت «عيبلا يف قبس امك هب ادبی نمو نيميلا ةّيفيكو ؛حيحصلا

 وَلَو ءٌمأرملا هيِعَدت ام ىلع ًادئاز ناكولو لئم ره ْبجَيَو «يفلاحتلا سفنب خسفني
5 4 

 ءرهملا رَدَق يف فالتحالا ُهَلصاح ّنأل حّصألا يف اَمَلاَحَت اَهَرْكْنأَف ةيملست تعا سام 8

 عضو نسي امنإو :يعفارلا لاق ةيمستلا مدع لصألا تأل ؛هنيويب هلوق لوقلا :يناثلاو

 .لثملا رهم نم ٌرثكأ هيعدي ام ناك اذإ ةلأسملا

 .يعفارلا ُهلاق نيهجولا ُءيجج ُسايقلاف يه تَركنأو جوزلا اهاَعدا ول :ٌّعْرَ

 هع يأ تكس وأ َرْيَمْلا َرَكنَأَو حاكتلاب ٌرَقَأَف لغم َرْهَمَو احاكن َتَعّذا ولو
 . م عرس 7 ًَ 8 : 14 ر * # 1

 الو يأ َناّيبْلا ُهفيِلْكَت ٌحّصألاَف هما ركذ نع حاكتلا َءالحإ الو ًاضيوفت عدي ملو
 رص إو ءاَفْلاَحَت ْتَداَرَو ارذق َرَكَذ إف هلا يضتقي امب ُهفازتعا الو ٌةٌراكنإ ٌعمسي

 ةءارب لصألا ّنأل ةئيبلا اهيلعو جوزلا لوق لوقا :يناثلاو اهل ّيضَقَو تفلح اركنُم

 «فلاحتلا :ٌعبارلاو ءاهعم ٌرهاظلا ّنأل ءاي اهلوق ُلوقلا :ثلاثلاو يوق وهو هم

 .لكشم وهو

 نال ,حّصألا يف الاخت ةنونجم وأ ٍةَرْيغَص ّيِلَوَو جوز هرذق يف فَلَا ولو
 ةغلابلا فالتحاك جوزلا عم ةفالتحا ناكف قاَدَصلل يِفْوَمْسُمْلاو دقعلل كلاما وه لولا

 كاذف لولا ُفلحي :اتلق اذإو «حصت ال ناعألا يف ةياينلا ّنأل ءال :يناثلاو «جورلا عم

 اهّحاكن ٌجوزلاىَعّدا اذإ امأو ءلثملا رهمب فرتعم ٌجوزلاو لثلا رهمىلع ةدايزىعُدا اذإ

 ٌجوزلا ٌركَذ ولو «يلولا صقن إو ٍلثملا رم تبثي ُنأل ؛فلاحت الف لثملا رهم نودب
 ىلإ ُبحاولا عجب اليك اقلاحتي مل هيلع ةدايز يلولا ىَعَّداو لحما رهم ىلع ديزي ًاردق

 تلح فلاحتلا لبق ةريغصلا تغلب ولو «ٌجوزلا هلوقي ام لولا ذحأي لب لثملا رهم

 رکبلا يلو فلا اذإ اًّمع (ةَئْونْحُم وأ ةريغص يلو) :هلوقب ُفنصلملا ٌرتحاو حيه
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 .لقاعلا ةنأل لولا :ليقو ؛فلحت ىلا يه اهنأ حيحصلا ناف ؛اهُججوزو ةغلابلا

 وأ هرارفاي ناَدَقَعْلا َتَبكَو فأي اَذَك موو فلاب اد َمَْي يحن :تلاق ولو

 ال ؛عيطولا لوصحل الو ؛ةقرُملا لعل ضرعتلا ىلإ حاتم الو يأ نالا هَل ةن
 ناكمإل ةروصلا هذه يف ىَرْعَدلا انعمسو هاب لصألاو ُهاَّمسم تبث امّهنم قع لک

 أطأ ول :لاق نإف «ينانلا يف اهُحكنيو ءاهُعِلاَخيو لوألا مريلا يف اًمأطي ناب كلذ

 كلذ ّنأل نطقلا طقسر مدع لصألا األ نيب قص ءاَمِهِدَحَأ يف ْوَأ اًمهيف

 لاق رل امك نبقي هَل ادفع ا ير يال نک ل نرو ید ادع

 ناحجرجلا ةَحَحص فالخلا ذأ حصألاو كَل هنأ ىَّعَذا مث ينم دبعلا اذه عب :وريغل

 .هناكمإل معن :امهحصأ ؛ناهجو ؟ كلذ يفت ىلع ةأرملا ُفيلحت هل لهو ياش يف

 26 هلوقل ةَبِجاَو:هْجَوْوَأ لوق يِفَو ٍِئالَولا راسك نس سرلا ةو :لطصق
 يلع رسالا اذه لث ألو "ئاش رو مر ] نوع نب نجر
 :ليتو هُيِفاَش يف ٌيناجرجلا ُهَحَّحص حص اذك نيلرق فالخلا نأ حصألاو «يبابحتسالا

 ءاملعلا قافتا ضايع يضاقلا ٌلقنو ساف نإ :لاقو يدرواملا ُهاكح ةيافك ٌضرف

 «ْبجي ال :ٌررهمجلا َلاقف ءاّهاَرس اميف اوفلتخاو سرع ٍةَمْيِلَو يف ةّباجإلا بوح و ىلع

 ضعب لاق هبو ءوريغو سرع نسم ميلر لك ىلإ ةباحإلا بحت :رهاظلا لهأ لاقو

 ىَعْدُي ةَمِيِلَوْلا ماَمَط ٍماَمَّطلا رش ] :4 هلوقل نبع ضف اهي ةباجإلاو يللا

 نب دعس نيو هب بلا ىخآق «ةنيِدَملا رفع نإ ٍنَمْحرادِبَع مي :َلاَق ؛ هذ سنأ نع )٤۹۷(

 نيلم يلام كا :نمخٌرلادبعل َلاَقَف ؛ىلغ اذ ٌدْعَس تاکو ؛يراَصنأل غرا

 یتح حر اتق يقرا ىلع ينل َكِلاَمَو كِلْطَأ يف ثل هللا كرا :َلاَق .َكُحَوْرَأَ
 اف - للا َءاَس اَم وأ - ایر انكم ولرتم َلْمَأ هب ىتأف ءانْمَسَو اطا لضفتسا

 ةأرما تحور هللا لور اي :لا [؟ميهَم م ] ة4 بلل هل اقف قفص نم رض يَ
 [ ناب ولو ملو ) :َلاَ .بَهَذ نم ءار :َلاَق [5 اَهْيَلِإ تقس ام ] :لاَق .راصنألا َنِم

 :حيحصلا ف ملسمو ك9 ثيدحلا :عويبلا باتک :حيحصلا ل يراحبلا هاور

 )١٤١۷/۷۹(. ثيدحلا :قادصلا باب :حاكتلا باتك
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 هاور [ ُةَلوُسَرو هللا ىّصَع ذقف ةَرْغَدلا بجي مل ْنَمَو ئاَرَقفلا كريو ُكاَيِنعَألا هبل

 ؛لام كلم هل قنس :ليقو ءاهراهظإ ضرغلا ذِإ ةيافك «ضرف :ليقو لم

 و 2 2 5 8 8

 حاكنلا ريغ ةميلو امأ «بابحتسالا دكأت ىلع ٌلومحم ٌربخلاو ريغ بحت ملف

 .فالخلا ٌدرطي :ليقو «يبهذملا ىلع ٌةَّبحتسم اهيلإ ةباحإلاف

 مل اذإ راح ماعطلا نِ ملأ ءيش يبو ءقاشب ملوث نأ ةنسلا :ىلوألا :ناََدئاَف

 تيأر اميف باحصألا ضّرعتي م :ةّيزاشلا | «يلوتلاو غابصل ن ةف امك کم

 ةدعب قو اا ينقي ا يقدس ىو عب الرحل لبق َوُهَأ ةّميلولا تقول

 نب ليعامتإ مث ثيدح نم يقهيبلل ةا ٍلِئآلَد فو 2 '”0ةئحج اًرق لصألا يف ةتركذ امك

 :َلاَقأ رم نأ ارئازأ و را لرو بح م حرز ا احل | نأ :ورمع

 طي اد «ييرزتلا ىلع ام نكر نأ وو اذ ءال هس نم ف اوسر
 ي ه عموم

 .ُعْمَجْلا اهلصأ ةميلولا :ةئلاثلاو . ' 7[ أوُقَرَقَت مث «اولكأف

 ثيدحلل مهيلإ ابرق يأ اَلا صحي ألا طرب نست أ بج امْإَ
 الب يأ يناثلا يف بجت مَ هدا ملو نإف لوألا مولا يف ُهَوْعْدَي ناو «يفلاسلا

 ريفا يف هجو هيف نكل «ةضورلاو حرشلاو ِرَّرَحُمْلا يف هب حرص امك فالح

 ْفوُرْعَم يناثلا يو نح لوألا مويا يف ةا ] :4 هلوفل ثلاثا يف ةَرْكََو

 ثسيدحلا :يعادلا ةباحإب رمألا باب :حاكنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور )٤۹۸(

 باتك :حيحصلا يف يرامبلا هاورف ةريره يبأ لوق نم هنأ امأ )/١577(.
 يف ملسمو .(0117) ثيدحلا :هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا كرت نم باب :حاكنلا

 )۱۰۷-١٤۳۲/۱۰۹(. ثيدحلا :حيحصلا

 هلصأو )١48104(. ثيدحلا :ةميلولا تقو باب :قادصلا باتك :ىربكلا نئسلا يف (549)

 )٠١١١(. ثيدحلا :ةاشب ولو ةميلولا باب :حاكنلا باتك :يراخبلا حيحص يف

 ةميلولا نأو شححج تسب بنيز ةصق يف ثيدحلا ذإ ؛لاق ام ىلع ةلالد هيف سيلو

 .لوحُلا َلْبَق تناك

 .451-١455ص ۲ج :ةبيبح ماب هل | لوسر جوزتو باب :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاور (5.)

# 



T1 قادما باك 

 .“' ًإعأو ةعبرآلا ننسلا باحصأ هاور [ ةَعْمْسَو ءاَير ثلاثلا يفر

 برقا درحم هروضح نوكي لب ءهِهاَج يف عم أ وخل ٌةَرصْحُي أل اأو

 «لؤاَرألاك يأ ُهَتَسْلاَجُم هب قبي الو أ هب ىذََتي نم نوُكَي ال ناو دوار

 ْنَم] :مالّسلاو هللا هيلع هلوقل ٌركُْم الو فعلا يف روذعم وهف كلذ ناك نلف

 هاور [ ٌرْمَحْلا اَهْيَلَع زادي ٍةدِئاَم ىلع ٌنَدَعْفي الف ؛رجآلا ٍمْيلَو هلل اب نمو ناک

 ثيدحلا :ةميلولا بحتست مك يف باب :ةمعطألا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور © 5019

 يل ءاج ام باب :حاكتلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو .لوهجي هيفو )۳۷٤١(

 هفرعن ال دوعسم نبا ثيدح :لاقو «دوعسم نبا نع (۱۰۹۷) ثيدحلا :ةميلولا

 ءريكانملاو بئارغلا ريثك هلل اديع نب دايزو .هلل ادبع نب دايز ثيدح نم الإ ًاعوفرم

 بذكي هفرش عم دايز :عيكو :لاق ةبقع نب دمحم نع ركذي يراحبلا تعمس :لاقو

 .ثيدحلا يف

 )١415( ثيدحلا :يعادلا ةباجإ باب :حاكنلا باتك :نئسلا ف هجام نبا هاور (©

 .هفعض ىلع اوقفتا نمم وهو ؛يعخنلا كلام وبأ هدانسإ يفو .ةريره يبأ نع

 هدانسإو )۲٠٦٤(« ثيدحلا :ةميلولا يف باب :ةمعطألا باتك :نئسلا يف يمرادلاو

 ثييدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو .دواد يبأ ثيدح دانسإ وهو «فيعض

 :لاق ؛لرهجب لجرلاو .58ص ه ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .۲۷۲ص هج:(07:)

 ام يردأ الف نامثع نب ريهز هما نكي مل نإ ًافورعم هل لاقي ناكو :ةداتق لاق

 )١411(: مقرلا (١ج-١ق) 415 ص ۳ ج :يراحبلل ريبكلا خيراتلا يف .ىهتنإ .همسا

 .ىهتنإ .ةبحص - ريهزا يأ - هل فرعي الو هداتسإ حصي مل يراخبلا لاق

 عطنلاب رتا الع هلا يضر ةمَلس ب مآ جور امل قو لا لْوْسو نأ أ بط سنأ نع @

 موي لوا يف ةَمئلَوْلا :لاقر اوكا الا عدم ءاقبرسو ارت ِهْيَلَع ىَقل من طيس

 :یرکلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ةَعْمْسَو ءار ثلاَثلاَو ؛فوُرْعَم يّناَلاَو يح

 سي نب ركب هاور :لاقو ١(« ۸۷۷٤)تیدحلا :ةميلولا مايأ باب :قادصلا باك

 . ىهتنإ .هيف اوُملكت سيت نب ركب ؛يوقب اذه سيلو :لاق مث .شمعألا نع

 ٠١: 5ص ٩ ج :(5117) ثيدحلا حرش :يراحخبلا حيحص حرش يرابلا حتف يف (©

 ىلع لدي اهعومجب «لاقم نع ولخي ال اهنم لك ناك ْنِإَو «ثيداحألا هذهو :لاق

 ۰ .ًالصأ ثيدحلل نأ
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 نق لم طرش ىلع ٌحيحص :لاقر ٌمكاحلاو ؛بيرغ نسح :لاقو يذمزتلا

 وروضحب لزم م ناو ءركدملل ةلازإو ةَرعدلل ةباحإ ضخ هررضحب لوري ناك

 الور :فنصلا لوق يف ٌلحديو «هب ىّضّرلاَك ةنأل ؛حصألا ىلع ٌروضحلا ُمُوْحَيَ
 ناك اذإ امو يدر ىلع ٌرعدملا ٌردقي الو ٍةَعدِْلا ىلإ ةّيعاد كانه ناك اذإ ام یک

 فصلا لَمهأو ءءاَيْحإلا يف ُيلازغلا حرص هبو يبذكلاو ٍشْحْفْلاب كحضي نم كانه
 نأ امين قّوعدلاب ُهَّضْحَي نأ :اَمُدَحَأ :اهبابحتسا وأ ةباجإلا بوحول رمح طورش

 تعد اذإ مرم دوجو : :اًهعِباَر ءاحابُم يِعادلا ماعط نوک :اًهئِلاَ لسم ةوغدي

 يف ّحَّضَوُم كلذ لکو «ضاق ٌريغ ٌرعدملا نوک :اًهُسِماح ءاَهِراَذ ىلإ ًالُخَر ةّيبنحأ

 نأ اهنم ّسيلو ةعامجلا نع فلختلا يف ُةّصرملا ٌراذعألا ًاضيأ اهنمو عارف لصألا
 حرص هبو هل ودع وُه نم ٍةوعدلا يف نوكي نأ الو ءوُعدملا ودع يِعاَدلا نوكي ال

 ولو بوحولا لاز هلت يِضَرف َةَوْعَدلا بحاص ىلإ ٌرعدملا ٌرذتعا ولو «يدروالا
 ٌرهاظو رِئاَمعَدلا يف ُهاكح ٌدُدرت هيفف هعاطقناب ملات ال يِعادلا نأ هْنظ ىلع بلغ

 ِرْمَبلا يف ةلاق ؛ةباجإلا هنزل ينام نأ تيار نإ :لاق ولو «عنملا يضتقي ثيدحلا

 .رذعب اسيل َماَحّرلاَو عبشلا نأ كوو

 وأ رادج ْوَأ فقس ىَّلَع ناوي ٌةَروُصَو يمر نرخ شارف ركنُملا نيو
 ٍطاَسبَو ٍضْرَأ ىَلَع ام ُروُجَيَو سوُبْلَم بو وأ ريم وأ ةبوصنم يأ قداس

 «لدمبم داهم حرطيو ًأَطْرُي ام ّنأل جش ٌرَوُصَو سرلا ٌعوُطَقَمَو ٍةَدَحَمَو

 ٌرَّمَقلاو سلا اذكو رجشلا روص يف زاوحلا ةحوو «مانصألا ةبشي اهنم بوصنملاو

 الف سأرلا ةّعوطقم ناويحلا ةروص تناكولو ءٍةعونمم ريغ يهو َشوقنلا باشت اهنوك

 ثيدحلا :تاماّمحلا لوحد يف ءاج ام باب :بدألا باتك :عماجلا ف يذمرلا هاور (507)

 :ىربكلا يف يئاسنلا هاورو .بيرغ نسح ثيدحلا اذه :لاقو ؛رباج نع (5801)

 ثيدحلا :رمخلا اهيلع رادب ةدئام ىلع سولجلا نع يهنلا“ باب :لكألا بادآ باتك

 :لاقو ۰ 75-5 ثيدحلا :بادآلا باتك:كردتسملا يف مكاحلاو )5041/١(.

 .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 قر 3 كم ل هَ 3200 - 7 0

 عمجلاو ةدحيلا واولا رسكب ِةَداَسوْلاَو ءيلوتملا فلاخو ٌفنصملا هب مزج امك َسأب

 .ٌرياَعَف ةدحملا اذه دعب فنصملا ّركذ دقو داسو

 :325 هلوق نم حيحصلا يف امل اهريغو ناطبجلاىلع يأ ناَرْيَح ٌرْيِوْصت ٌمُرْحَيَو و مع

 يف حصألاو "””)[ رولا ويه َنْوُرْوَصُي يأ ماقا موي ًاباَدَع سالا ُدَسأ ]
 .ًاضيأ ٍةَرَرْصُمْلا بايثلا جسن ٌميرحت ةضورلا

 بحي ٌمِئاَص رمو ْمَكُدَحَأ يعد اد ] لي هلرفل مصب َةَباَجِإ طقنست الو
 78 7 2 ا ع شو ها أ )هه هس هي
 نبا ةياور يفو «" ””ملسم هاور [ لصيف امئاَض ناک ْنَمَو ْمَعْطِيلف ارطفُم ناک نإ

 ٌرطِفْلاَف لفن ْمْوّص مئاّصلا ىلع قش نإف «[ ِةكَربلِب هلع ًامِئاَّص ناك ناف ] نسا

 جرو «ٌلضفأ مامتإلاف قشي مل نو «هبلقىلع رورّسلا لاحدإ هراطفإب يونيو ٌلَضفأ
 .اعسوم وأ ناك اَقّيَضُم هنم جورخلا روج ال ٌهنإَف «ضرفلا لفنلاب

 .حصألا ىلع بحي الو ُلكألا ٌبحتسي ارطفم ٌوعدملا ناك ول :ًعرف

 نوكي ال نأ طرشب ال ْمأ اعد ٌءاوس يأ ظل الب ُهَل َمّدَق اًمِم فيصلا لاير

 دنع امهحصأ «ناهجو هيف ؟ةلكأي ام كلمب لهو «ةنيرقلاب ٌءافتكا ٌهَريغ ارإظتنم

 يف عضولا دنع :ريغصلا حرشلا يف اهححجرأ ؛ةحوأ كلا تقو فو ! معن :روهمجلا

 باذع باب :سابللا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ف دوعسم نب هلل ادبع نع )٠۰۳(

 ثيدحلا :ةنيرلاو سابللا باتك :حيحصلا يف ملسمو )556٠0(. ثيدحلا :نيررصملا

 مجعملا يف يناريطلاو )5١١8/90(. ثيدحلا :رمع نبا نعو «(۹/۹۹١٠۲و ۹۸)

 .١هالص ٠١ ج )٠١5١5(: ثيدحلا :ريبكلا

 ناك نإ ؛بحُيف مدح يعد اَذإ 7 : هللا وسر لاق :لاق ؛هظ ةريره يبأ نع (004)

 :حاكللا باک :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ْمَعْطِيَلف ارطفم ناك ْنإَو لمْ امئاَص

 :نئسلا يف دواد ربأو )١ ١ ٤١١١/١(. ثيدحلا :ةوعد ىلإ يعادلا ةباجإب رمألا باب

 :ماشه لاق :لاقو :.(5170) ثيدحلا :ةميلوىلإ ىعدي مئاصلا يف باب :موصلا باتك

 (١۷۸و ۷۸۰) ثيدحلا :موصلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو .ُءاَعُدلا ٌةَالَّصلاَ

 .50الو 4844و ۲۷۹ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .ٌحيحص ٌنسح امهدانسإو



 1۳17 قادبملا باك

 ,لكأب الإ هيف فرص الو ُهَمَدقتي نأ دب الف فالتإلاب يفّرصتلا تقو ُهنأل ؛مقلا

 هب ُهاَضر مَّلعَي اَم ذخأ هلو «راعتسملا ربي ال امك عيبو ِةَّبهب هيف فرصتي الف يأ

 ٌهاضتقم هيلع بتر ةديرقلاب ولو َقَّقحت اذإف سفنلا بط ىلع ةفايضلا َراَدَم نأ
 هوقو يف كلش ناف قوعدلابو ِفْيَضُمْلا لاحبو هيسنجو ٍذوحأملا ردقب كلذ ُفلتخيو
 .ميرحتلا حصألاف ِةَحَماَسُمْلا لَم يف

 5 :٠ ماع 20 1 ميم ل لم ر ر ا ےہ

 زوللاو زوجلاك يأ «كالهإلا يف هرْيغو ءاقرفم ُهّيمر وهو يأ رك ردن لحي
 هركي لَو «كورثكلا نع تكس إو يدرعسلا ةركذ امك زالو مصار دلا اذكو

 یاد ُه هالا ن گن : :يناشلاو عف درو هنا ؛ىلوأ هک رت لب يأ :حصألا يف

 :ىلوأ كرو ةَطاَقتْلا ٌلِحَيَو بتسمم هنأ :ثلاغلاو ءروهمجلا نع يدرواملا ُهلقنو

 :هتءورم يف طاقتلالا حدقي ملو «ضعبىلع مهتضعب وُب ال بالا ذأ فرع اذإ ! الإ | يأ

 باتك يف ودئاوز نم ةضورلا يف ُهَلقنو .هطاقتلا ةّمارك ىلع ّمُألا يف يعفاشلا صنو

 5 روُضحلا ىلع ٌراَقلا مسقي نأ لوألا :دواد نبا لاق لِماَّشلا نع تاداهشلا

 كلم هذ أل | ؛ْمَعل ءاعطق ٌةوركمف ضرأل !ىلع هعوقو لبق ءاوملا نم هذحأ

هطقتلا ول اذكو کلم بص ٌراغتلا قتلا ول عرف
 ف ُناتنلاو ؛ةديس ُهَكَلَم دبع ُ

 ودئاوز نم ةضورلا يف ُةركذ كالئالاك اذه

 لزنملا باص ىّضرب الإ جرج ال نأ فيصلا بدأ ْنِم :باَمْلا اهب محن ةا
 اا لو ع

 يسغينيو ٠ .ةنس رهف راذلا باب ىلإ وجور دلع هعيش نأ أ فّيِضُمْلا بدأ مو .هنذإو

 عضولملا ىلإ ّرظنلا ريكي الو نِهرتسَو ءاسنلا ٍةَرْجُح ةلباقم يف سلي ال ذأ فيضلل
 تقولا نع نانثإ وأ دحاو راتو َنووعدملا رضح اذإو ؛ماعطلا هنم ج رخي يذلا

 ٌرخأتملا نوكي نأ الإ ريخأتلا يف امهقح نم ىلا ليجعتلا يف ّنيرضاحلا قَحَف ٍدوعوملا
 ةعرسل اتناك نإ ةهكافلا دقت نأ يغبنيو ءوراظتناب أ الف كلذب هَ سكني يقف

 لحد اذإو لقبا ٍةَدئاملا ىلع نوكي نأ ٌبحتسيو والحلا مث ّمْحّللا مث اهياضهنا
 3 يخل

 ءءوضولا معيض ضومو ءاملا تيبو َةَلبِقْلا لوحدلا دنع ع رادلا بر ُةَقرعيلف تْيمْلِل فيض



 قادملا باك 1¥

 ءرذعل الإ نيميلاب وكت نأو «ةعاطلا ىلع يوقلا هبرشو هلكأب يوني نأ ؛ بحتسيو

 ملف ةعدب تناك نر ةدئالا ىلع ُلكألا ركي الو يرو حلا ادو :يلارغلا لاق

 الإ :يلازغلا لاق ؛اعجّطضم ُبرشلاو ّلكألا ُةَركيو ةَرفٌسلا ىلع الإ لكا لَو نكي
 فالح رذع الب ملات ةبرشلا أ ةضورلا يف تعملو سوي نم رم هب لقت ام

 اذإ لإ فيغرلا ةَرادتسا نم کايو :لاق ءامئاق لكألا ُهَ ٌىلازغلا لاق «ىلوألا

 سال ریش ىلع و لوْ طن لو کسا عش الد يف ُريخْلا لق

 ءاهغضم َلِئِطْيو ةمقلل | رْغَصُي نأ بحتسيو يلا ي وی هدي ُحَسَْي الو یب لکو

 رمتلا نيب نيب عمجي الو راما ماعطلا يف خفني الو هدي مل ام ىرحأ ىلإ هدب دمي الو

 العل لفنلا يف ُهَلعجي لب ٍةَمَْقلا يق ماعطلا نم ةا ام كي الو قبط يف ىّرنلاو

 اذإو مسا فَلَا الو نَا ي ةا ةمللا سيدي الو «هكابف هريغ ىلع سي

 فلحلا اّمأو :يارغلا لاق هرتاّرم ثالث ىلع هلوق يف ديزي الو طن لكألا ير لل

 نم ُهعمو ماعطلاب ئداتبي الو ةدئاملا ٌعقرت ىتح ٌموقي الو «ٌعرنممف لكألاب هيلع

 ٍةوررضل الإ ماعطلا ءانثأ يف برشي الو «ٌعوبتملا وه وكي نأ الإ ٌميدقتلا ٌقحتسي

 ًادبملا نيمي نع يبورشملا ةّرادإ ٌبحتسيو «حدقلا مل نم برشلا نع يهنلا دروو

 يف يعفارلا ُةَركذ ام وهو عبشلا ردت ىلع ديزي نأ ٌةركير :ينايورلا لاق «يبارشلاب

 رع خيشلا مالك ُهاضنقا ام وهو ُةعرحت يواحلا يفو ةضورلا يف ُةّعبتو ٍقّمعطألا ريغاوأ

 ماعطلا ناك ول اذكو :لاق ءرادقملا يف فرْعلا هيضتقي ام قوف ُلكأي الو :لاق ِنيّدلا

 هرکی الو ةَباحصأ مرح ىتح اهيالتباو اهِفضم يف اعر ارابك اق لاف اليل

 عباصألا ليسغي نأ ٌةَيفيكو :ُيلازغلا لاق ءانَدْحُم ناك ْذِإو نانشالاب ديلا ٌلسغ

 الو وِتفَش هب حسميف سبايلا نانشألا ىلع ُةَعباصأ برضيو ًالّرأ نيميلا نم ثالثلا

 ُنوكيو َعوبتملا ٌمّدقي ْنأو ُهدحو ناك نإ هيف مَنَ نأ هلو ءيسْسسطلا يف ٌلسغلا هركي

 ىلاعت ولا مح هبادآ نيَو ءوفيض دي ىلع َءملا لزنمل ٌبحاص بيو أمئاق داخلا

 الو يِقَْم غ هيف اکرام ابيَط ادْمَح هل محلا :لوقيف بْرشلار لكألا ريغآ يف

ِباَدآ نمو ءانّير هنع ینغتسم الو ٌعّدوم الو ٌروفكم
 كرت ناف أرَ الو لَمْ نأ ِه



 ۳1۸ قادما بات

 عم لوقي :يلارغلا لاقو هوالحاو نم ةيمستلا يفكيو «هرحآو هلوأ هللا مسب :َلاق

 َليسغي نأو مجرا :ةثلاثلا يفو ؛ِنَمْحَّرلا :ةيناغلا يف ٌديزيو ؛هللا مسب :ىلوألا ِةمقثلا
 وه :لاقو مُهَرِجآو موقلا لأ هللا همر كلام اَمُهَلَسَعَو ُةَدعبو لكألا لبق هيدي

 :لوقيف ًافيض ناك نإ ماعطلا ببحاصل وُعدي نأو ثالثلا هعباصأب ٌلكأي نأو «ىَلْوَأل

 ناك إو ,ةكئالملا ٌمُكيلع ْتْلَصَو نومئاصلا ٌمكدنع َرْطفأو ٌراربألا مكَماعط لكأ

 هتمعنب يذلا هلل ُدمحلا :لاق اَدلَح ًاماعط لكأ نإو :يلازغلا لاق ءأضيأ ىَعَد ًامئاص

 هيف ناك إو أحِلاّص اَنلِمْعَتْساَو اط اسيا ملا تاك ر لا ٌلزنتو تاحلاصلا مي

 :لاق كيصعم ىلع انل ُةَرق هلع ال هللا لاح لك ىلع هلل ُدمحلا :لاق ةهبش

 أنبل لوكأملا ناك إو (َدَحَأ هللا َوُه لقإ» و شرق فآليإلظ ماعطلا دعب أرقيو
 كراب ملا ؛لاق ةَّريغ لوك أملا تاك إو نم اندرو انتقزر اميف انل كرا مُلا :لاق

 كأ يلي ام لكأي نأو ءامكَتم لكأب نأ هریو «ڈنم اريح انقُرْراَو انتقزر اميف ان
 عم َلكأ اذإ امبمهّضعب صحو ءووحنو ديرثلا ىلعأو ةَعصَقْلا طسو نم لكأي نأو

 ريغ نم هلكأ ميرحت ىلع ّمألا يف يعفاشلا ّصنو ءيكاوفلا يف كلذب َسأب الو ءوريغ
 يطيوبلا يف هيلع صن اذكو «يهنلاب ًاملاع ناك اذإ ماعطلا سأر نمو هيلي ام

 هلكأ تدا امو هْيهتْشَأ ال هلوقب ساب الو َماعطلا بيعي نأ ٌهركيو «قلاسرلاو

 اعبت ةضورلا يف امك امهرحنو نوترمت نيب دري نأ ٌةركيو بلا ثيدحل

 لَو ةلكا تسل بلا ] :ي يبنلا َلاق :لوقي ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع @ )٠۰(
 :بّكعلا باب :ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ُهُمرَحَأ

 .(6 هج ثيدحلا

 ْعَم لحد هنأ ؛ه# ديلولا نب دلاح نع ؛امهنع هللا يضر سابع نب هلل ادبع نع @

 هديب و هللا ُلْوُسَر هل یوا چوم بتعب يتأف ؛ةنومْيم تیب هيلو هلا لوُسَر
 ! ب َرْه :اولاقف لكا نأ ديرب اَمب و هللا لوس ورب :ةوسلا ضع لاق
 خل كلو ل ر :َلاَقَف ؟ يللا لوس اره ٌماَرَحَأ :ُتلُقف دی عُرف هللا لور ا
 لَو هللا ُلْوُسَرَو كأف ُهئرَرَتْحاَف :دلاح لاق [ ُهفاَعَأ يتدحَأَف ييوُف ضرب نکي

 ,.(6617107) ثيدحلا :حيحصلا يف يراحبلا هاور 0



 قادما باك 1۳1۹

 نأو ءانإلا يف َسْفنََي نأ هركيو ءوريغو كراشملا ماعطلا نيب اهريغ ف لصفو «يعفارلل
 هریو ءويف من إل ام ْمهماعط ىلع اوُنَدحَتي ْنأ ُبدألاف ةعامج ّلكأ اذإو ويف حفني

 علميا نم ُهَمَق برق ذآ ُةركيو قرورضل الإ ْمهِلكأ لاح يف ربو طح نأ
 أو ٌهَعباصأ َقَعلَي نأو «ةعصقلا َقَعَلَي نأ بحتسيو فيش اهيلإ همف نم عحري ثيحب

 نأو ُهدحو ٌلكأي ال نأىؤألاو ءاهريهطت ٌرذعتيو سست ل ام ةطقاسلا ةّمقللا َلكأي

 ءاودك ةجاحل الإ عشب هئاَسْلُج نع ٌرّيمتي ال نأو «هوحنو مالغلا ةلكاَرُم نع ٌعِفتري ال
 ريعافب ْمُهَرْيْؤُي نأو «لكألا ةحاح مه ني ماد ام همر عم ّلكألا دم نأو ءووحنو

 دنع ًافْيَض ٍهِلوصح ىلع ىلاعت هللا محو يفيضلاب ُبْيِحْرَتلا ٌبحتسيو «ماعطلا
 ركب يبأل لاصخلا باتك يف تيأرو ؛هفييضتل ًالْمأ هلعجي هيلع هاو هب هرورسو

 ىلع ٌسولدللاو ٌكبِحاص وجو يف رظنلا َةّلِق لكألا ننس نم نأ :انباحصأ نم يفاقخلا
 يقو مل ةيافك اذه فو ىرخأ بادآ هلو ًيكشلاو ىَّضّرلاو كّيَبحار ىدحإ



e0ڑ م 5 ا ممم ما ا ا  

 ا ر ا * مرق يم
 صئاصح نم وه لب ءءامإو تادلوتسمل مق الف يأ ءِتاَجْوَرب ١ ستخي

 “هه ْىناَمُيَأ تكلم اّ وأ ةَدِحاَوف اولِدعت الأ متفع نافل :ىلاعت هلوقل «حاكنلا كس روو عكس سك foc Eo ع

 ُهَمِزَل يوسي ضب دنع تاب ْنَمَو ,نيميلا كلم يف ُلدعلا بج ال ُهنأب كلذ َرْعْظَأ
 مس اسم جا ساض

 نع وأ َنهنَع ضّرغَأ ولو ىع كلذ لعفي مل ولف نهيب ةيوسن «يقب ْنَم دنع

 لك ّدحأ :َءيَّشلا ُهَمْساَقَو .ُهَرَج يأ :ُهَمّسِقو ؛ُةْميِمْقَي (ُهَمَسق) نم ةغللا يف ُممسَقْلا ©(1)
 يم كسا عا ماس 7 هيام هك هيما عشت مساق م. م ل ر م a عمم
 .ردقلاو ,ءاملاو .ثيْغلاو .كلشلاو .يأولاَو .عمجي الو ؛ءاطعلا :مسقلاو , همس

 7 اسو 3 گل ور و

 .هيلع اه يذلا ّقحلا نم اهّبيصن
 م ھر راو ےک 4 82 OTT د هدا oT م 0 د

 ءاَهحْوَرِل اهضغب :ةأرَملا زوشنو .ضرألا نِم عفترملا :ٌرشدلاَو «(َرشن) نم ٌروشنلا @

 :ٌعاشلا لاق رطل اذهبو ريغ ىلإ نع اهو يعط نع اهب رَ
 اًهَلْيِجَتْسَت ةعاَس ر ةقفر ىرت  اًهنأك ماَمإلا دنع تسلح اذإ

 .۳ / ءاسنلا (۲)

 :ٌلوقيَو ُلِدْمَيَف هئاَسِن نيب مسي 4 يبنلا ناك :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل ©(07)
 م م يو م و م ام ةو

 ثيدحلو .[ - بلقلا يعي - كلمأ ال اميف ينملت الف كلما اميف ييست اذه مهللا ]

 موي ءاج اًمُهاَدْحِإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك ْنَم ] :لاق وي يبلا نع هيف ةريره يبأ

 .[ ٌُلِئاَم ُهقِشَو ٍةَماَِلا
 باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور ءاهبع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأ ©

0 < 
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 زوشنلاو ملقا باك ۳۲9

 نلعب ال نأ ُبَحَبْسُيَو ةكرت هل راجف ُهَفَح تیبا ّنأل مَنَأَي مل ٍةَدِحاَوْل

 ةنونجب اذكو يأ ُاَسَفْنَو ُضْئاَحَو ُهاَقْنَرَو نر مْسَقْلا قجتستو نهب رارضإلل

 اهي ْنَم لك :يلازغلا لاق ءان َرَهاَظ وأ نب ىلا يلو متو اهنم فاي ال
 بحي ال اذهو طولا ال سنألا ةوصقللا ّنأل مْسَقْلا ٌقِحَتسَن يعرشو يعبط ٌرْذُع

 اهب ةوللا عمرش اه مف ال شي يلو نع سا نأ نا يو بف ةيرسنل

 .ةقفنلاك ملقا قحتست ال اهنإف يأ ةَريشاَن ال «لازغلا مالك نمیشتسم عرف اذهو

 هيلع ٌرئاد مُّسسَقْلاَو ؛ةقفنلا ةَمألا قحتست ىتم قاَدّصلا َلْيبق فّلَس دق :ٌعْرَ

 يف ةئركذ دقو ؛ُمْسَفْلا هيلع قحتسي نم ُفنصملا ركذي ملو بابلا يف ًاضيأ يتأيسو
 .ُهني ُةْعحاَرَف حرشلا

 ؛ةَرقلا نإو لَم حل ةيفوت .نهتويب يف نهب راد نكسب ذرفت مل نإ
 تَعنعما نمو هل نح كلذ أل َنْهُواَعُد هلو ال نهي يِضُمْلا ٌلَضْفَأْلاَِف

 بِصنمو ةَمشِح تاذ ٌةأرملا تناك اذإ الإ مهللا :يدرواملا لاق ةزشان يهف

 نم هيف امل ءضْعَب ءاَعُدَو ضب ىلإ ِهِباَهَذ مرح حتصألاو «ينايورلا ةبرغتساو
 اذه :لوقن نأ لرالل نسكل «ةرفاسملاب صصخت امك ءال :يناثلاو «ريفنتلاو ةر

 الإ «هزّوجي نأ بجو :يعفارلا لا اا «صيصخت الف ةَعْرقلاب ٌعقي

 فعل مر ال ةنإف يأ هيلع فاح أ اهن ىتعم نم نكس برفک ضر
 :ماركل ةباشلا تسي ٌرضحن ةاشو وجع ق ناك ول اذكو نيسلا هزم ةع

 ام باب :حاكنلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو )5١74(. ثيدحلا :ءاسنلا نيب مسقلا

 باتك :ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو )١١40(. ثيدحلا :رئارضلا نيب ةيوستلا يف ءاج
 امأ )1/۸۸۹١(. ثيدحلا :ضعب نود هئاسن ضعب ىلإ لحرلا ليم باب :ءاسنلا ةرشع

 يف يذمرتلاو .(5155) ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هارر :ه#َ ةريره يبأ ثيدح
 يل يئاسنلاو .ظفاح ةقث وهو ىيحي نب مامه هيف :لاقو )١١41(« ثيدحلا :عماجلا

 نيس ةمسقلا باتك :نئسلا يف هحام نباو )١/8850(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا

 )١9559(. ثيدحلا :ءاستلا
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 .اهقح َّلَطَب تأ نإف ؛ةباحإلا اهُمّْرلي هنإف ؛روجعلا ىّعدو ءاهجورخ

 قاش ةَرضلا تسب نايتإ نال هِيَ َنُهوُعْدَيَو ٍةَدِحاَو نكسب َمْيِقُي نأ ُمُْخَيَو
 ؛َكللذ نم عادتمالا تيبلا ةحاصلف ًةباجإلا متعقو ولف هاَهكاَسُم بحت الو نوبل
 نیب عْمَجَي نو «دواد نبا هلاق امل هيف نكّسملا قح نال ؛جورلا َكْلِم تاك نإو

 يضورعملاب ةرشعلا شوشي هنأل ر لي | نإ يأ ډِڃاَو نكْسَم يف ٍنْيترْض

 جاور «نیترحلاک راحاو نكسم ف ةَ رسلاو ةرحلا نيب عمجلاو :ينايورلا لاق

 لإ «نْينكْسَمْلاَك ةنأل ؛ٌروجيف ؛لاحلاب قالو ٌقفارملا تلصفنا نإف ل رام ةصقب

 .ىرخألا ةرضحب امّهادحإ ًاطي نأ هركي ْمَعْن ءامُشوُدعي الو امه حما أل اًمُهاضرب

 ءاَهَدْعَب وأ ,ةليللا لبق يأ ءاهَلْبق مْوَيَو ٍدلْيَل ىَلَع مْسَقلا برب نأ ُهَلَو :لْصَف

 :ئدرواملا لاق « يللا رهشألا وأ ناف ةيعرشلا خيراوتلا هيلع يذلا وه :يناثلاو

 يف ُفْرُعلاو ؛هنالخ ىلع لدي ٌريخلا ّنكل :يبلطملا يف لاق هيلع قافتالا لوألا
 عجرم او بورغلا نم ةئرنلا ةّبحاص دنع لوحدلا بحب ال هنأ رهاظلاو «هيلع مسا

 هللا نال للا لْضَأْلاَو يِسَلْطَمْلا بحاص هيلع ةَ امك بلاغلا فْرُعلا ىلإ هيف

 ةنأل عت ُراَهنلاَو ءاَمْهُعَمْحَي ِنّكّسلا ىتعمف اكس جوزلا ٌلعج امك ءادَكَس ُهَلعح
 «*ينوثأو يأ «سراَحك اراه َنْكَسَو اليل َلِمَع نِإَف ءراشتنالاو ٍهّدرتلا تقو
 ُنوكيف يأ « کف ءاهففحت ةّماعلاو :يرهرجلا لاق ءقوف ةاملا ءاتلا ديدشتب

 .هريغ ليلك راهن ّثأل ؛ٌعبات ٌليللاو لصأ مح ين ٌراهنلا

 ؛ةّيِراَم ىَلَع تْرِغاَم نود الإ وأرنا ىَلَع ُترِغ ام :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع (4)
 اهرب ناكر و هللا ُلوُسَر اهي بحار ؛ٌةَدفَح ءال ن ةي تاک انآ كلر
 اخ ل هللا ُلوْسَر َناَكَن راح تناك ؛ناَمْنلا نب : ةئراح تيب يف اهب مَ ام لر

 اهيل فَي ذاق قِيلَ ىلإ اهرم ءانضرَحف ال اشر ین ادد راهنلاو للا

 :دعس نسبا تاقبط :رظني .(ُهنِم اسِرْحَو دولا ينم قرر مت لع دس كلذ ناك كانه
 . ۲۱۲ص ۸ ج :ةيرام ركذ

 . مامحلا يف رادلا دقوي يذلا وهو (ه)



IY زوشنلاو مْسَقْلا باعك 
eلوزنلا تقو هقح يف مْسقلا ُدامعف ٌرفاسملا اّمأ مْيِقُملا يف هلك اذه :ٌعْرف محلا 0 2 م ا . . 

 .غنملا ةضورلا يف ٌمصألاف ؛عباتلاب لصألا لدبي نأ دارأ ول 17

 ؛ُلِبللا ٍهّقح يف مقا امع يذلا وهو يأ ةو يف ٌلوْحُد لّوألل َسْيَلَو
 يح لاطبإ نم هيف امل ٍةدابعك ٍةحاحل ناك نإو يأ «ىَّرخُأ ىَلَع بون يف لود
 هنإف ٌناهنلا وقح يف ممل دامع يذلا يناثلا نع لوألاب ٌروحاو هِّيرنلا ةبحاص
 اذه ةلعفي امك ٍهرحنو عاتم عضرل ةبونلا ةبحاص ريغ ىلإ ءلْيَل ؛لحخدي ذأ هل روج
 ٍةَروُرَضِل الإ لوألا ىح يف راهنلاك يناشلا ّقح يف ليلا نال ؛يتايس امك راهن

 يذلا ُضرملاو زطيسولا ف لاق ءررضلل ًاعفد اض ولو يأ يفوخُمْلا اَهضَرَمَك
 كسلا ّنأل < ىق کم لا نإ ایج لاح ا نيل لحد ر توکی انأ نک

 اهعَماج نإف ءاهيلع لوحدملا عاج اذإ اذهو یئافتنال ءالف ك هب لصحي

 ٍةقفن ميلستك يأ ءووخنو عام عضو ًاراَهَت لوخألا ُهَلَو ٌمصألا ىلع هضقي
 ا لع فر كي فا كرس ناک ] :ةشئاع ثيدحل ربح فرعتو قيرفتو

 تنم نر اهات وم يبأ ی ع لح رنيم رش نب وام لع نب هَ
 يأ ٌةَنْكُم لوطي ال نأ يِغَبنَيَو "دانسإلا ٌميحص :مكاحلا لاقو «دواد ربأ هاور

 ودل ٍةدحاو ةبون يف الو ؛تايرخألا ةو يف ٍةدحاو ىلع لوحدلا اضيأ ٌداتعي الو
 هيف هيلع ّمْنِإ ال هلعف اذإ هنأ اضتقمو :ةعفرلا نبا لاق «يعفارلا يف اذك ءاهريغ ىلع

 دوصقملا َءاَوْيِإلا ليزي هنأل َلاط اذإ ٌءاضقلا هيلع بجي هنأ :بذهملا يقو ءًءاضق الو

 لَمْ ل هنأل قجاحإ لحد اَذإ يضقي ال هنأ ُحْيِحّصلاَو ءاضيأ مالا يف هيلع ّصنو
 ثيدحل ,عاتمِجْسا م طو یوس م 1 ناو «لوحدلاب ىّدعت نإ يضقي :يناثلاو

 )٠٠٠١١(. ثيدحلا :ءاسنلا نيب مسقلا يف باب :حاكنلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (5)
 باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )5١175(. ثيدحلا :حاكنلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو

 هقفارو .هاجرخي و دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )۸۹/۲۷٠١(« ثيدحلا :حاكتلا

 .حيحص :هلوقب يهذلا



 aE زوشللاو مسفلا بانك

 مطولا ةبشأف كسلا هب لصحمي ام هنأل كلذ زوجي ال :يناثلاو «فلاسلا ةشئاع

 .ذاش دو هيفو مرحي طولا اأو

 قيقحتلاب ئاللا نأ ُمامإلا َرَكْذ قبونلا ريغ يف ميرحتلاب مطولا ُفِيِصَتُي له :ٌعْرَ
 هب ةيصعملا تعقو ام ىلإ ال ةيصعملا عاقيإ ىلإ ميرحتلا فرصو ٍةَحابإلاب عطقلا

 الب َلْخَد نإ يِضْقَي ُهنَأَ «جراح رمأل لب هنيعل سيل ءطولا ميرحت نأ اذه ُصتخلمو

 .عبات ٌراهنلا أل ؛ًءاضق ال :يناثلاو «ةوصقلملا ًءاويإلا كرت هنأل بيس

 :ىلاعت لاق ِدُدرلاو راشتنإلا تقو ةنأل ءاراََ ٍةَماَقإلا يف ةيوست بحت الو

 .شاعملل انتو يأ أساس راهن اَنلعَحَو

 شعلا صفت نم هيف امل اهضيعبت وجي الو يأ ليل مْمَقْلا بون ُلَقَأَو :لصف

 ٌلَضْفَأ َرْهَو بلطلا يف هيلع هبت امك ةَراوج يبطتقي ام ّمألا يف ْمَعَن ءطبضلا ٍرْسُعو
 ىلع َةَداَيِز ال ةيبرق هدم اهنأل ؛َنْيِضْرَي ل نإ و يأ ءأنآلَن ُرَوُجَيَو ءعابتالل

 «كلذب َنِيضْرَي نأ لإ ّمُهَّللا «تايقابلل نارجملاو شاحيإلا نم كلذ يف ال بهما

 نبا لاقو هٌراوجلا بهذملا نأ ِميِلّس ىَعّذاَو نيهحو وأ نيلوق ةياكح يناثلا قيرطلاو

 ؛ناهحوف ؛ةدايزلا انزوج إف ني صر اذإ زوجي :ليقو زوج ال هنأ حيحصلا :ةعفرلا

 يحمس َةَّدملا هذه نال ؛بيرقتلا ُبحاص ُهلاق ةعبس ىلع ةدايزلا روحت ال :امهدحأ

 يلوا صئرت هدم رهشأ ةعبرأ غلبت ل ام روج :يناثلاو ءحاكتلا ديدجتل ملسقلا يف
 وَ

 »ع ر ر

 ًاديف جحر نع ازرحت ىادینإلل ِةَعْرَق بوُجُو ُحِيِحّصلاَو هريغو ييوحا لاق

 ةيونلا تمت اذإف نيئرعألا نيب مث تايقابلا نيب عرقأ اهتيون ْتَضَم اذإف ةعراقلاب
 نيب عرقيو مل دقف عرف الب ًادب ولو «ةعرقلا ٍةَداعِإ ىلإ ةجاح الو بيتزتلا ىعار

 لاقو رهنع ضارعإلا هل ّنأل يختي :َلْيِقَو ءعادتبالل َّعرقأ ةيونلا تسب اذإف ثالثلا

 .ةوركم هنإ :ةمحتلا يق

 ليضفتلا نع بانتجالاو لدعلل ٌعورشم َمْسسَقْلا نال بو رد يف لص الو

 ) )۷ابلا / ١١.
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 ٍروُشاَوٍمْسَقلا بات ك و 3

 يوسي ىتح ٍةفيرش لاصخب تصتحا نإو «ٍقأرما ىلع ة ةأرما لتضفي الف ٍةّشحولل دولا

 يلع لوق ةدكوب لسرم هيف ثيدح قم الم ةر نل قرفاکلاو ٍةملسل | نیب

 يفافرلا مح فلاخو ءاعامجإ ناكف ٌفلاخم هل فرعي الو :ئدرواا ١ لاق لغم

 ُدّبسلا اهّمّلسي ناب اّمإ ةقفنلا ٌهَمَألا تّمحتسا اذإ اذهو ةَمشحلا ٌلاوز هب ضرغلا كإف

 ٍةَمألاو ةَرْْلا غامتجاو ءالف دعب انلق اذإ اأ ءاهقاقحتساب انلقو الي اليل وأ ًاراهنو اليل

 ةنحتو ر ر ی سل ن زرعت حار اگ ی

 ٍدوحول الو ةَمألا حكي نأب ر رحل يف ٌروصتيو «نیترح امهيلع ٌحكنيف ماو ةر ةرح

 .اهدعب َةَرُحْلا مث اهطرش

 هلاق قنقلاك رح اهيقابو ٌقيقر اهضعب ْنَمو ةَبئاَكُمْلاَو دلولا ماو ةرّبدملا عرف

 .ئدرواملا

a٤ 4 م »ع ه0 ر 2 00 e 

 مق اهيلع ميسقي وهو راودأ اهيلع ْتْرَم ىتح قتعلاب ةمألا ملعت مل ول :ٌعْرف

 لاق ءىَضَم ام اه يبقي الو معلا نيح نم ةّيوستلاب ٌلِقَتْسَت :يدرواملا لاق «ىامإلا

 .اه يرغقي نأ سايقلاو :وبلطملا يف

 ءءاّضَق الب ِعْبَسِب ٍمفافَز دنع مَا ولو يأ ةَدْيِدَج ركب ءابرخُو يأ ؛صخئو
6 u 7 33 ١ 4 0 0 مق ر 

 يأ .شالشب حصألا يف ٍةّبئوو ضرع ال ةهبسش ئطو وأ انز وأ حاكنب يأ «بيثو
  7 7م  54 - 2 daو

 يف نابح نسبا هاور [ بلل ثالثو ركبلل ٌعْبَس ] ٌعْقَي هلوقل ةعبسلاك ٍةّيلاوتم

 هنم ُدوصقملاو لوق نم سنأ نع كلذ نيحيحصلا ةياورل ديم وهو “"هحيحص

 )۸(@ ءناَمْرَي اَهْل ءراريض ىلع تَماَقأ اإ هحل نأ ةنسلا َنِي) :لاق راس نب ناميلس نع
 رثألا :زوشنلاو مسقلا باتك :ىربكلا ننسللا يف يقهيبلا هاور .(ٌمْوَي ِةَمَألِلَو )١511١9(.

 @ هاور .مثسلتلا ِهِدّهِلَو ناشتا ِهِذَهِلَم نَا ىلع ةَرُحْلا تحن اًذإ) :لاق ؛ها يلع نع

 رثألا رکنا ننسلا يفهيب )٠١١١۷(.

 ) )4:نابح 7 ا 4 نابح نبا هاور  r otاقع ثيدحلا

 يف يرامحبلا هاور نق كاك و خل إو سو اي

<< 



 ۳۲۹ زوُشلاَو مقا بانك 4 مو 5

 .ٌرثكأ اهتايح ّنأل قدايزب ٌركبلا تصحو سنألا لصحيو ةمشحلا عفر نأ

 لوسرب ٌءادنقا ءاَضَقِب ب مسو ی ئءاَضَق الب ثالث َنْيَب ءيبيثلا ي أ ءاَهرْييخَ 7 مسيو

 عسا ىت اهني تاسعا إن س ر أب كلذ لف ذ ةنإف ع هللا

 .ةدئازلا عبرألا الإ ٍضقي مل اهرايتحا ريغب ماقأ نإو «تايقابلل

 وأ اهيجاح يف ناك ٌءاوس يأ ةَرِشاََف هن رغب اَهَدْحَو َْسَرْفاَس ْنَمَو لص
 َرفاسف ٌةَمَأ ةحوزلا تناك اذإ ام كلذ نم ىتثتسيو «ةقفن ال امك اهل َمْسسَق الف ِهِيجاح

 لب ٍمْسَقْلا نم ٍةمألا نح طقسي ال ةنإف ؛نيتليل ِةرُحْلا دنع تاب نأ دعب ُديسلا اهب

 اذك ءاهرايتخا ريغب لصح تاوفلا ّنأل ؛نيكمتلا دنع تاف ام ٌءاضق جوزلا ىلع

 دوحول ءاسهَل يبضقَي ءهلغش يف اهلَسرأ اذإ امك يأ هيضَرعِل ِهنذايَو تلا يف هاكح
 يف كلذ ّنأل ءِدْيِدَجْلا يف ال قَراحجتو ٍةَرْدُعَو جڪک يأ اَهِضَرْعِلَو يضرغو نذإلا

 اهنأل مَع :ميدقلاو نذإلا دوجول اهيلع َّمّنِإ ال مَع ٌرَذعت دقو عاتمتسالا ةَلباقم

 .هعم وأ هتجاحل هنذإب تّرفاس ول امك تّراصف هنذإب تّرفاس

 ,هباب يف فنصملا ٌةَركذ امك ممم ٌمكح ٍةقفنلا ٌمكح :ٌعْرَ
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 نم هيف امل اهتودو ةر يأ نهب بلص نأ مرح نإ َرفاَس نمو هم < اه
 وأ هليكوب وأ وسفنب ٌنُهلقني نأ ام لب ءاضيأ َنهفلخي نأ هيلع ٌمرحيو صيصحتلا

 ٍةّمتتلا بحاص َحَّرصو «يطيسو يف يلازغلا ُهلاق ؛رارضإلا نم ٌنهفلخت يف امل ٌنهقلطي

 ملسمو )081١4(. ثيدحلا :ركبلا ىلع بيثلا جوزت اذإ باب :حاكنلا باتك :حيحصلا

 :جوزلا ةماقإ نم بيثلاو ركبلا هقحتسست ام ردق باب :عاضرلا باتك :حيحصلا يف

 )١150/54(. ثيدحلا

 نالت ادن ما ةَمَلَس م جورب امل هلي هللا َلوُسَر كأ ءاهنع هللا يضر ةَّمَلَس ما نع )1١(

 ْتْقّبَس كل تفس نو كل ْتْمْبَس تعش نإ تاره كله ىلع كب سل نإ ] َلاَثَ
 هنا 2

 امهاور .[ ترد م تفلت تش ْنَِو ادن ُتْمبَس وتس نإ ] ظفل فو .[ يناس

 )OEE 41١ ثيدحلا :عاضرلا باتك :حيحصلا يف ملسم
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 زوشنلاو ملسقلا باتك

 نإ رفسلا دم يضقي ال :ليقو «تافلختملل ىّضق ّنهضعب بَّحصتسا ولف «زاوجلاب
5 

 .عرق

ف ةَرْيصَقلا اذكَو ةلْيوطلا رافسألا رئاس يفو
 “يضع بحلم ّحّصألا ي

 عام

 ا

 ر
 معقم

 ةّيلغو هعوقو ٌمومع وهو سايقلابف ةريصتلا اّمأو صنللف ةليوطلا ام .ةعرقب

 بحصتسي نأ زوجي ال هنأ وهو :هلباقم ةحوو ويف نهضعب باحصتسا ىلإ ةجاحلا

 صّصخي نأ ميقملل سيلو قماقإلا مكُح يف اهنأل ىق لعف ولو ةعرقب هيف ّنهّضعب

 يأ دِيعَقَمْلا لّصَو انإف لقت م هنأل وِرََس َةَدُم يضقي الو «ةعرقلاب وصعب
 جرح هنأل ٌحّصأْلا يف عوُجّرلا ال ةَماَقإلا َةَدُم ىَصَق امم َراَصَو داصلا رسكب

 اذهو ٍةماقإلاب عطقنا دق ّرفسلا َّنأل ؛اهييضقي :يناثلاو يباهذلا ٍةَدمك ٌراصف ةعرقلاب
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 يعرف روعب رف

 لاق ءاصحرم ًاليوط ٌرفسلا نوكي نأ ءاضقلا مدع طرش :يلازغلا لاق :ٌّعْرَ

 يف قرف ال هنأ :يدرواملا فو ءةيصعملا رفس يف ءاضقلا بوجو يضتقي اذه :يعفارلا

 !ال ْمأ ةيصعم يف ُهرفس وكي نأ نيب رفسلا نْمَأ دنع ةجوزلا ىلع ةباحإلا بوجو

 .ةيصعملاب رفسلاب طقسي ال هم نأ

 ا

 بحاص لاق ؟ةمالسلا هيف ُبلاغلا ناك“ اذإ رحبلا بوكر ٌنُهمْرلِي له :ٌعَرَف

 َنِّعت اذإ جلل بوكر يف فالخلا ىلع جري نأ ُهبشيو القت هيف َرأ ل :بلطملا

 .ةقياضُملا ىَلَع بم ّيَِدآلا حو ةَلهاَسْمْلا ىلع يم هللا ىح لاقي نأ الإ ًاقيرط
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 وقح طاقسإ كلم ال اهنأل ؛ىّضْرلا ٌجْوّرلا مرلي مل اًهَقَح َتَبْهَو نمو :لصف
 م سرع ما م

 يضر اذإ يأ ءاَمِهْيِلاَوُي :َلِيِقَو ءاَمهْيَلِل اهنج تاب ٍةَيْعُمِل ْتَبَهَوَُو يضر ناف

 نيب َعَرْفأ ارفَس دار اإ ناك ي يبا لر :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل )١9(

 دارأ اذإ ءاسنلا نيب ةعرقلا باب :حاكنلا باتك :ميحصلا يف يراحبلا هاور .(وئاَسِن

 لضف ين باب :ةباحصلا لئاضف باتك :حبحصلا ف ملسمو .(0171) ثيدحلا :ًارفس

 )١15145/184(. ثيدحلا :اهنع هللا يضر ةشئاع



 ۳۲۸ زوشنلاو مقا باك

 نيقليل اهدنع تاب ةَبوُهوملا ةبون يت ةبهاولا ةبون تناك نإ َيعُمِل تناكو باب
 ءييلع لهسأ هنأل ّقّرفي الو ؛كلذك امهدحأ ؛ناهجوف اهيلت نكت مل انإو «نينيلاوتم

 ال :امهُحصأو «/اَمهْيِلَرُي :َلْبَقَو) :هلوقب هيلإ ٌراَشُمْلا وه اذهو ؛فلتخي ال ٌرادقملاو
 :ةيافكلا يف لاق «ةبحلا لبق تيبي ناك امك نيتلصفنملا نيتليللا تيبي لب الاوملا روحت

 نأ ٌدارأو ةمدقتم تناك اذإ امأ ٌةرخأتم ةبهاولا ةليل تناك اذإ جتي اإ اذهو

 .زاوحلاب عطقلا هجتيف نيتليل نيب ٌعّمجيل اهّردخوي

 .ةاضر يفكي لب حيحصلا ىلع ٍةبوهوملا ىضر ةبحلا يف طرتشي ال حرف

 هلق هَل وأ ءاهريغ نم لزا صيصختلاب ةدحار تسيل هنأل ءىّوَس ّنُهْل وأ

 ءاضفإل يوسي ليتر اش ثيح ةعضيف هل ّقحلا تلعج اهنأل صْيِِصْخَتلا

 ةبشألا وهو :ريغصلا حرشلا يف لاق «ةشحولا ىلإ لوألا هصيصخت

 هلوقل رجه الب اقر ءًالوق وأ ًالْغِف يأ 0 َتاَراَمُأ تَرْهَظ :لصف
 ْرَوَكَتي ملو ٌروُشن ققحت ناف 4مو َنُهَروْسن نوفاحت يتاللارإل :ىلاعت
 مل ةيانجلا نأ هالا يف برب لَو ميحلا حتفب يأ .عَجَْمْلا يف َرَجََو ظعَو

 .ماليإلاب وبيدأتلا ىلإ جاتي ال لاوزلا بيرق ضراعل اه َقَقتا ام نركي دقو دّكأتت

 ٍةيآلا رهاظل ٌقفاوملا وهو هيلع تَّرصأ ول امك ملْغَأ هل و بر ُرَهْظَألا :ْتْلُق

 صوم نم فاح نمف :ىلاعت هلوقل مولا ىنعمب ةيآلا يف ُفوخحلاو «ةفلاسلا
 یاسا ةيآلا يف لعج لّوألاب لاق نمو ءرامضإلا ىلإ ةجاح الو ©" اف

 نْرَرصأ إف ُورجهاف درشن ناف ٌنٌموظعف ّنهزوُشن نوفاخت يتاللاو ىنعملا :لاقو
 نإ يالا ل .هللا َنوُبراَحُي نذل ُاَرَح اننا :ىلاعت لوف يف امك نهوبرضاف

 . 4 / ءاسنلا (۳)

 هللا نإ ! بَل َمْنِإ الف ْمُهَنْيَب حَلصأف امْنإ و أ افتح صْرُم ْنِم فاح نمف : ١87 / ةرقبلا (15)

 ١ .مْيحَر رو

 نأ اسف ضْرألا يف نوعي ُهَلوُسَرَو هللا َنوُيِراَحُي َنيذْلا ءار اإ :۳۳ / ةدئاملا )١5(

 ْمُهَل كالَذ ءضرألا نِ اني وأ فال نم مهراوه مْطقت ذأ أوصي أ ألفُ
> 



 زوشنلاو ملقا باك ۹

 4: 7 0 عا ول 5 ر م ر ع ضر

 هب لصحي ناك نإ ملألا ديدشو قاش ريغ يأ ٍحّربم ريغ ابر يأ برص َرّرَكَ

 يف ةفلاسلا ةيآلل ضال الب مالكلا نود شارفلا يف نارجح او ظعولا عم ٌعالقإلا

 .نيرشعلا نود : يناثلاو :نيعبرألا نود :امهذحأ ناهجو برضلا ٍددع

 هلبق هلوقب ٌجرخي وهو «حصألاىلع ٌمُرَحُم ثالثلا قوف مالكلا يف اًهَناَرْجِه :ٌعْرف

 احالصإ هيف ىأر اذإ ام رجحللا ميرحت نمىشتسيو ٍ«عحطتلا يف ٌرْحَهَ :ىضم اميف

 .يلازغلا امّهركذ «هيف ةمالس هيسفنل ىأر اذإ ! امو ررجهملل
 ا

 اسأ ثنإف *لدعألا ُهنأل ,ةتيِفؤَت يِضاَقْلا ُهَمَرْلأ ةقفنَو مْسَقَك ًاَقَح اَهَعَتَم ل

 ىا رمي لو قلم نمل ىق 9غ د ناي ناقل

 همر ُهَحْيَشَو :تلق يلارغلا مهرتعاو اهنم عناب ينايورلا حرص لب ةنوليحلل

 ةقثب ؛ َلاَحْلا يِضاَقْلا فرقت دعم هَحاَص نإ :ّلك َلاَق ذلو ؛ ا

 ءاتفكالا ُةرهاظو ةرقلطأ اذك :يعفارلا لاق « ؛ملظلا نم يأ لالا عن مو اَمُهرِبخَي

 ْثَعَب ؛ةوادعلاو فالحل ا يأ «قاقشلا دشا نإ «لامتح ن نم و الو ادع لرش

 قاقش مف نوط :ىلاعت هلوقل ًابوُجُو يأ اهله نم امَكَحَو هلأ "رم امَكَح

 قح َلاملاو ةجوزلا ىح عضب نل ءاَمُهَل نالْيِكَو اَمُهَو آلا ا. امه

 هللا نال < «مِكاَحْلا َنِم ناوم :لوق يِفَو ءامهيلع یل الف ناديشر امهو جوزلا

 ةيالولا ديشرلا ىلع تبني نأ عانقما الو مك ْنَم ُّمَكَحْل و ِنْيَمْكَح امام ىلاعت

 طرب لوألا ىسلَعَف يبلع ىلولاو ِسِْفُمْلاَك قوقحلا ءادأ نم عانتمالا دنع

 ضرع لدبي اَهَمَكَح ٌلُكَوتَو «لخ ضّوِع لوو قلب ُهَمَكَح ُلُكَري ويف ءاَمُهاَضر

 . "دفع يف امًُماضر طرشي ال :يناثلا ىلعو ْيأ هب قالط لوُبكَو

 .ميظع ٌباَذَع رجلا يف ْمُهَلَو دلا يف يز

 .لدعلا :(1) ةحخسنلا يف (#)

 نإ اًهِلْمَأ نِي اسكَحَو هله أ نب امكَح ارناف اهب قاق متي وه : ۳ / ءاسنلا (10)
 .«اريبخ ًاميِلَع ناك هللا ١ ّذإ اَمُيَني هللا | قوي احالصإ ادي

 6لا وخ يف لا ةديبع نع نیریس ني دمحم نع ۷
 4. امه قاق متن ذإر و

<< 



 .rr لاو شا بات

 ةقفلا طرشي ا ىلع امهلهأ تم امار ال تلا لإ ُءادتهالاو

 امهيف امهيف حصألا ىلع امهدّدعت ال

 يلع مرا سالا نم مب انهن اج 2و بو هه ىلع ىلإ ارو نجر ل
 ءاَمكيَلع اَم نايرذت) :نيمكحْلل لاق من ءاهلهأ نم و هلأ نم ًامكَح ارثعبن ف

 :ةآرَملا حلاق اقرت نأ افر نأ انار ذلو ل ا

 :ظ يِلَع َلاَقَق الف ةمرْلا اأ :لحَيلا لار .ىلز ويف يَ اب لا باک تصر

 :حاكتلا باتك :نتسلا يف يطقرادلا هاور .(وب ترق اَم لب رقت ىتح ول او تذکر

 مسقلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .5 53ص ۳ ج :(۱۸۸) رثألا :رهملا باب

 ١١8١(. 49) رثألا :قافشلا يف نيمكحلا باب :زرشنلاو
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 ظفلب ضوعب ةقرف وه :عرشلا يفر .عزنلا وهو علخلا ني ذوحأم وه :علخلا

 اَمَهْيَلَع حان الف :ىلاعت هلوق هيف لصألار فنصملا هركذ امك يلح وأ قط
 ةصقو ١ وب تدا اّمْيِ

 6 ”مالثإلا يف ىَرَج علح

 لوا هن :لاقيو 5 ”يراخبلا حيحص يف سيق نب تباث

 مات ها ع

 ءاسهِقالطك نونجاو ّيبملا علخ حصي الذ يأ هقَلَط حصي جور طر
 ْوَلُف

 کلب الو «ناسخاپ حبر وأ فوُرْغَمب او ارم نالطلا : ۲۲۹ / ةرقبلا )١(

 نقب الا مش ذر شا وح ايم الأ انا نأ الإ يَ نرمين ام اوات نأ

 عب نو اهون ال هللا ُدوُدُح كلب هوب تدا امي امه حا لَ هللا وح

 .ينرُلاظلا مه َكيكوأف هللا دودح

 :تلاقف لو ئبلا تنأ ؛سی نإ تبا ةأرما نإ :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع )١9(

 يا :نيو الو قلع يف هيلع بغا آل هِيَ نب تبا وللا لور ا

 هللا ْلرْسَر لاق !ًمَعَن :تلاق [؟هَْيِدَح ِهْيَلَع يدر ر4 ا لوس لاقت ؟رالسإلا

 يف يراخبلا هاور .[ اًهقراَفف ُهرَمْأَو ] ظفل فو .[ ةت اًهْنلَطَو ةقْيِدَحْلا لإ ] يي

 ٤۲۷٠و )٥۲۷۳ ثيدحلا ؟هيف قالطلا فيكو «علخلا باب :قالطلا باتك :حيحصلا

 .(2؟ الو هاالكو هكالهوا

 نسبا لاق ؛4 14ص ٩ ج :قباسلا ثيدحلا حرش :يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف يف 0 ٠١

 ةَييبح مالْسإلا يف ةَ لَو :لاق اط رمع نبا ثيدح نم رازيلا جرخخأ :رجح

 و"
 .(سښق نب تبان تحت تناك ٍلْهَس نب

 ليقف



 عْلخْلا تاک
Ai 

5 
 م و جاع ل

 نود ُضّوِعلا ناك ءاوس هنودو نذإلاب يأ حص ِهفسب ِهْيلَع ٌروُجْحَم و أ دبع َعلاخ

 ْعْفَد بَجَوو ءىلْوَأ ٍضّرعلا ٌعّمف ًاناَجّم قالطلاب امهلالقتسال ُهَرَدَك ْمأ لثملا رهم

 رئاسك هيفسلا علح يف يأ ولوو يباستكاك ٍدبعلا علح يف يأ ةآلْوَم ىلإ ضَرِعْلا
 يباب يف اَمّتَقَت ناهجو هضبقل ٍدادتعالا يفف ضبقلا يف لولا هل نوا ول :ْمَعَن «هلاومأ

 .هلالقتساو ودي ٍةَحصل هيلإ ضر ُمُلَسُيو هعلح حصي بتاكل :ٌعْر

 نْذإ ًالب َةَمَأ تعلتخا نإ غربت هنأ لاما يف 4 فرصت قالطإ هلباَق ُطْرَسَو

 يف ٍجْوّرلِلَو رمح ىلع عللاك راساف ضوعب هعوقوإ «تناب ِهِلاَم نع و ندب ايس

 نإ يأ ءاًّهَتمْبق :لؤَق يِفَو عي ُدَرَمْلا هنأل ِنْيعْلا ٍةَروُص يف لث رم اهم
 اميف اهازتلا حصيو يأ ءىّمَسُمْلا نْيَدلا ٍةَرْوُض يِفَو لئلا الإو ةموقتم تناك
 جوت ولامك ءِلْقِم ُرْهَم :لْوَق يِفَو ِدّيسلا ىلع هيف ٌررض ال ُهنأل ؛ةّمذلاب قلعي
 يف يعفارلا ُهَحّحص ام اذهو ؛لثملا رهم بحارلا نوكي ٌئطوو ٍديسلا نذإ ريغب دبعلا

 .ةضورلا لصأ ينو انه ُفنصملا ٌهَقلاخو ِرّرَحُمْلا

 «نيدلا يف اًهبْسَكَبَو ِنْيَعْلاب قلعت تَلطْماَف ايد َرَدَق وأ هَ انيغ َنّيَعَو ثذأ ثِإَ

 ْنِإَو انه كلذكف دبعلا بسك يف ٌرهملاو ؛حاكنلا يف رهملاك علخلا يف ضرعلا ّنأل

 يف ةدايرلا يأ ّىهف هيلع تدار نإف يأ ءاَهِبْسُك نم لثملا َرْهَم ىضتقا نذإلا َقّلْطَأ
 مم

 ابذ

 ءاوس يأ اَيِعْجَر تَقْلَط تبق فلأ ىلع كعقلط :َلاَق وأ هيس عّلاخ نِإَ

 E ل ا ا و نذإب كلذ ْتلعف

 ةغيصلا نال ءىلطت مل لَبقت مل ثإف ءةهجلا هذه ىلإ اهلام فرص لول ّسيلو
 .ةفص ىلع قلعا اقالطلا هبشأف َلوبقلا يضتقت

 ىلإ َلاملا تفرص اهنأ اهتياغ ذإ سْوَمْلا ضَرَم ِةضْيِرَمْلا عاليخا ٌحِبمَيَو
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 ىلع ٌدْئاَر الإ ثلثلا نِم ُبْسْخي الو ءةبتاكملاو ةهيفسلا فالخي كلذ اهو اهيضارغأ



Prr 
 لكلا با

 يشرإلا نع علخلاب هجورخ ثرارل ةّيصرلاك نوكي الو ؛جرزلل ةيصولاك هلم ٍرْهَم
 ما سيلا غ سارع

 نيا ال ءءادتقالا ىلإ ةجاحلا مدعل ءال :يناثلاو «ةجوز اهنأل رّهْظَألا يف ِةّيِعْجَرَو

 .ةباحصلا ٌحامجإ وهو ؛ُةليزي ىتح امض كل ال جوزلا أل ءوريغو علب يأ
 00 دل يرو ثمل وے هپ ا هس يمك مهم خل رس
 حان الف :ىلاعت هلوق مومعل ةَعْفَصَو انّْيَعَو ايد ريكو الْيِلَق ةصرع حِصَيَو

 «حاكنلاك ةاتركذ امن ٌزاجف عْضْبلا ةعفنم ىلع دمع نالو وب دفا اًمُيِف اًمَهِيَلَع

 :لوق يفر «لثم رهمب تناب رخ وأ ؛نيعم ريغ بوک يأ «لوهجَمب علاخ ولو

 .هعضوم يف رم دقو اريزنخ وأ ارم اهقّدصُأ اذإ اميف بفالخلاك ره حلا لدي

 لاق ولف «ىلؤأ علخلاو ٌرئاج حاكنلا يف ليكو تلا ّنأل ليك وتلا اَمُهَلَو لصف

 ْصَقنَي مل َقَلطَأ إو ييف نوذأملا نود ُهنأل ءاهنم صم مل ةئامب اَهْعِلاَخ :هلْيِكَوِ
 نع َصقن يأ ءاَمِهْيِف صَقَن نِإَف ءعيلا يف َنْذإلا هل ّقلطأ اذإ امك لم ِرْهَم ْنَع

 رهمب ْعَقَي :لوق يِفَو ,هتفلاحمل ,قلطت مل «قالطلا ٍةروص يف لثملا رهم نع وأ ردقلا

 ؛«ةيئاثلا يف حيحصتلا ف هَححصو ءراساف ضوع ىلع جوزلا اهَعلاحخ رل امك لش

 .ررَحُملا انه عبتو ٌرهظألا ةضورلا لصأ يف ةلعجو

 امباذكو ُهَتَرَنَأ امك هعرقول ءذفن لتتماف فلأب علا :اًهِلْيِكَوِل تَلاَق ولو

 تنا اَهِتلاَكَرَب اَهِلاَم نم يملأ علا :َلاَقق دار نِإَو ءلْوَأ وباب نم اهنود
 م هن سس

 نم رثكألا :لؤق يِفَو ءهيلإ عوحرلا ضوعلا ٍداسف ةيضق نال لم ُرْهَم اَهُمَرْلَبَو
 كأ ىّمسملا ناك نإو ءويلإ ٌعوحرملا وهف رثكأ ناك نإ لثملا ّرهم ّنأل تمس امو

 نيرمألا ٌرثكأ اهمزلي هنأ :لوقلا اذه ةياكح يف ةضورلا لصأ ةرابعو وب تضر قف

 ناك نإف :لاقف ؛هيلع َّعَّرف مث .يفلاخت ٌضعب امُهنيبو ؛ٌليكولا ُهاّمس امو ٍلثملا رهم نم

 .لوقلا اذه ىلع ُهاّمس ام ىلع ةدايزلا بحت مل ليكو لا امس ام ىلع ًادئاز لثما ٌرهم

 َسيلو يأ هيلع ُلاَمْلاَو يبنجأ علف ؛هيسفت ىلإ علحل ُلْيِكَوْلا فاَصأ نرو

 .۲۲۹ / ةرقبلا (۲۱)



 م

 TT علخلا باعك

 اًهِيَلَع نأ ُرَهَظَألاَف َقلْطَأ ْنِإَو ٌحيحص هسفنب ّيبحألا عالتحا أل ؛يش اهيلع هل

 فرصلاو لطم ًظفللا أل ةَداَيَرلا ِهْيَلَعَو «هنم َرثكأب ضرت مل اهنأل امس ام

 َرثكأ اهيلع نأ :يناثلاو ءوسفن دنع نم ٍةدايزبو تمس ام اًهاَدَفا هنأكو «ٌنكمم هيل
 يقب نإف ءاهيلإ ةفاضأ اذإ ام َهّبشأف اهل َدَقَع ُهنأل ؛ثّم امو لثملا رهم نم نيرمألا

 بحت مل ٌليكولا ُهاّمم ام ىلع للا ٌرهم از نإو ليكو لا ىّلَعف ليكو لا ُهاّمس امم َءيش

 .ليكولا امس ام يضر ع أل ةدايزلا كلت

 ا س

 الأ ءاهّملطيو ةملسملا ملام دق ُهنأل ايمِذ يلح ا يف ځو زلا ي اوت ُروُجَيَو

 ادْبَعَو «ملخلا ةّحصب كح لسا مث ديلا يف اهعَلاحف فلختو تمّلَس أ ول اهنأ یر

 علحل ا يف ُىّلعتي ال ُهنأل ؛لولاو ِدّيّسلا ُنذِإ طرشي الو يأ ءهفسب هيلع ارْوُجْحَمَو

 .جوزلا ليكو ةَدْهُع

 لَم ناف هل الأ سيل نل .ضّوهْلا ضف يف يع روُجْحَم ليكوت ْووُجَي الو

 .هِلاَمِل اعّيَضُم م حوزلا ثوكيو اهي لتحمل نأ :ةّمحلا يفف ضيفو

 َنِذَأ نإ ؛ًاهيفسال :يوغبلا لاق ءادبعو اذ اهليكو نوكي نأ اضيأ روج :ٌعر

 .يواحلا يف هجو هيفو لولا هل

 :ههجورل لاق رل ُهنأل اَهِقالَط ْوَأ ِهيَجْوَر علخب ةأر هلكت ةحِص ٌحصألاَو
 او ير لع يع يي

 اذهو هيف لكوتت نأ زوجي قالطلا َكّلَمَت نأ روج امكف اكيلمت وأ كاذف ًاليكوت ناک

 .هيف لك وتت الف هب ٌلقتست ال اهنأل ؛حصيال :يناثلاو ©" صنلا نع ينارمعلا ُهَلقن ام

 نيَو ينيب ناك :لاقف هي دوعسم نبا ىلإ لجر ءاج :الاق ؛ةمقلعو دوسألا نع (۲۲)
 تلل يدي يرذأ نِي كدي يزن نأ ول :تلاقف ءسال نب دوکي ام ضب يترا

 5 كتل دَ ينا تلق يدي كرم نم يدي يذلا لإ :تْلَقَ لاق علما فيك

 كلذ ْنَع ُهلأْسأَ َنِينِمومْلا ريم ( فلس ءاهب قحا أَو «ةدحاَو اًهاَرَأ) :هلل ادْبَع لاق

 ام ىلإ َنوُدَمْعَي لاَجّرلاب هللا َلَعَف : هُ لان ميا لع مَن اسف قل :َلاَ

>> 



٣۵ 
 ا اک

 اعطق راح اهعالتاب ةأرما ةأرملا سْلُكَو ول :ٌعْرَف

 :ليقو «دوفعلا رئاسو عيبلا يف امك نيفرط ال يأ ءافرط ىلؤوت الُجَر الكو ولو
 اذه ىلعو «يبئاج نم ُءاطعإلاو يبناح نم ظفللا هيف يفكي َمَلحْلا نال ءنْيقَرطلا

 :يهفاشلا ٌظفلو ؛ودلول هلام بألا عيبك فالح ٍدقعلا يش ٍدَحَأِب ءافتكالا يفف

 نم مهنمو «ورهاظ ىلع ُهاَرْجَأ نم مهنمف ءادحاو نيحوزلا ليكو وكي نأ زوجي
 .رحبلا يف ٌهّركذ رخآلا نود امهدحأل ُفَرْصِيَف ؛الكَو اذإ ام ىلع ُهَلمح

 ريغ ةكلمي ال ظفل هنأل ؛ةدعلا صقنيف يأ ,ّقالَط عّلخْلا ظفَلب ةَقرفْلا لصف

 ُهنأل ءادَدَع لصق آل خسف :لْوَق يِفَو ؛قالطلاك ًاقالط وكي نأ بحوف جوزلا

 يف ٌرَّرصتملا وه ٌلوقلا اذهو تحوز هئارشك ًاخسف نوكيف ةضواعمب تَلصح ةقرف

 رلامک ةا خلسقلا ظفل لوألا ىَّلَعَف ٌنيرخأتملا نم ةعامج ٌةَراتحاو بفالخلا

 لالا رک ريغ نم ليما

 :َلاَق ؟َتْلُق امف ثبارتلا اهب بارلا اهب اسلا يدنا ولمس عينيا لا لح

 كنا تنل كلذ َرْيَغ تل ولو كلذ ىَرأ اار :َلاَق ءاّهب قحا وهو ٌةَدِحاَو اًهاَرَأ :تْلُق

 ي ءاج ام باب :قالطلاو علخلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(ابصت مل

 )١81414(. رثألا :كيلمتلا

 ؛ساّبَع َنْبا اس نب ْميِهاَرْيِإ لاس :لاق ؛امهنع هلا يضر سابع نبا نع سوواط نع (17(9)

 ٌركَذ) :سابع نبا َلاَق ؟اهْحّرَرَيأ ؛هنب تملا مل ؛ ؛نيتقيلطت اَهُحْوَر اًهَقلَط ٍةَرْما نع
 ؛قالطب ُمّلحْلا َسِيَل سَم ؛َكِلذ ّنْيَي ُعلحلاَو اهر ةيآلا لو يف اللا لجو رع هلا

 :لاقو )٠١۲۳۳(« رثألا :علخلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(اًهُحِكَنُي

 هانعم سابع نبا نع سوواط نع ميل يبا نب , ثيلو تباث يبأ نب بيبح أضيأ هاور

 .سابع نبا نع سوواط ثيدح نم حصأ بابلا يف سيلو :ًاضيأ لاقو .ارصتخم

 .(ةنئاب ةَقْيِلَطت علعحلا َلْمَج كيلا نأ :امهنع هلل ا يضر سابع نبا نع ةمركع نع @

 نب ىيحيو لسبنح نب دمحأ هفعض دقو يرصبلا ريثك نب دابع هب درفت :يقهيبلا لاق
 سابع نبا بهذمو كلذ حصي فيكو ؛جاجحلا ني ةبعش هيف ملكتو «يراحبلاو نيعم

 هركذ وأ ءًاقالط هب ىون اذإ هب دارملا نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع .هفالخب ةمركعو
>> 



 علخلا باتيك

 اسمع م حان ال: ىلاعت لاق «هب نآرقلا دورول مالا يف معَ ةاداقملار

 ناسل يف عاش الو نآرقلا يف يف رّركع مل هنأل «ةيانك هنأ :يناثلاو ©" يوي تدقق انف

 .ةعيرشلا ةَلَمَح

۳۳٦ 

 ياك :لوق يفو ءعْرشلا ةلَمَح ناسل ىلع ٌرَكت هنأل حرص عْلخْلا ظفَو
 اذك «هِتاًيانك رئاسك ضّوعلا عم هيف ةيانك ناك ضرع ريغب هيف ةيانك ناك امل هنأ

 ىلع ةيانكف ِءْرَكَذُي مل نإف ؛ُلاملا َرِكْذ اذإ هتحارصب لوقلا لع مث «يدرواملا ههو

 ُرْهَم بجو لاَم ٍرْكِذ ٍرْيغِب ىَرَج ْوَل «ملخْلا ةحارص رهو يأ «لّوألا ىَلَعَف ّمصألا
 .مارتلالا مدعل ءال :يناثلاو ءيضْرُعلل ٌّحّصألا يف ٍلثم

 ءابخسف وأ ًاقالط ةانلعجج ءاوس يأ بلا َعَم قآلُطلا تانكي حصو

 رففللا ءافتنال ديف حاكنل ايف قباسلا فالحلل ءيمج الو ًاعطق يأ ,ةّيَِجَعْلابَو

 ءاوس يا ل جف ب برشا :سَلاَقَف اذكب كلّسفن كب :َلاَق ولو ب بعمل

 .اقالط وأ ًاخسف ٌةانلعج

 علخلا انلقو ءاذكب كتغلاخ وأ كتقلطك ٍةَضَراَعُم ٍةغْيعب ادب اذإو :لصف و 5+ ر 0 نتا 3 ره هم 2 ما مع سلا س اذ اذا مم
 لس رتل رم زل

 يَ انف يكب نع جرد ام ةلباقم ن الم داي نال صراع ره قلع

 ىلعملا قالطلا برت امك ِهِلْذَب وأ لاملا لوق ىلع برت قالطلا عوقو ّنأل قع
 .تاضواعملا ماكحأ ناش اذه ّنأل ءاهلوبت َلْبق ٌعوُجّرلا ُهَلَو ءاهيلع طرشلاب

 ٌلصفلا ٌرضيف ٍدوقعلا ئاسو عيبلا يف امك لصف ريع ظْفَلب اهو طَرتُْيَو

 نم َلاملا اهؤاطعإ يفكيال هنأ هٌرهاظ (رظفلب) :هلوقو ؛ رخخآ مالكب لاغتشالاو ٌليوطلا

 غامبّتصلا نبا ّحّرص نكل ٍةاَطاَعُمْلاب ءافتكالا مدعب لرقلا ىلع ٌرهاظ وهو يقفل ريغ

 .(0197ررثألا :ىربكلا نئسلا :رظني .ىهتتإ .ملعأ هل ار .ةيعجرلا عطق هنم دوصقللاو

 ءائش لك : لاق ةمركع نب ورمع نب نايفس نع يعفاشلا ىدير (4+157) رثألا ف @
 ْ .قالطب سلف لاما هَراَجَأ

 ها .۲۲۹ / ةرقبلا )۲٤(



Fryللا باعك  

 ٌلوُبَقَو ُْباَجْيِإ فّلتخا ولف يفلأ ىلع ٌقِلاَط تنأ اه لاق اذإ اميف ءافتكالاب

 ةَدِحاَو تلف فلآ الاب كق : زا هسفعو ل تفل دقت

 فلاب ةَدِحاَو َتَلِقَف فلاب دات كط : :لاق ْوْلَو ميلا ف امك وع فلأ ثل

 هْدَدَعَو قالطلا ٌلصأو «لاملل هيلإ ُجاتحي اغإ اهر نال ثلثا رر مالا

 ءيش حقي ال :ثلاشلاو ةلوبقملا اهنإف ٍةدحاو ٌعوقو :يناشلاو ٌجوزلا هب ٌلقتسي

 ٍلغلا ٌرهم بجي :يناشلاو يب اًّلعت َلوُبَملاو باجيالا ّنأل يفلأ ُبوُجوَو < «عيبلاك

 .ةغيصلا فالتحال ٌضوعلا فيو

 الو هل عرج الف قيلْغعف يطأ اَم ىم وأ یتمک قلعت ةغيصب أ ادب نإَو

 .تَمْلط ًءاطعإلا دحو ىم لب يا «سلُجَملا يف ُءاَععإلا َالَو ًاظْفل ُلوُبَمْلا طرت

 عوحر الو ءاظفل لوبقلا طرشي د يأ «للاكف يعیطخ اذ : وأ نإ :لاق ْدِإَو

 يضتقت ةنيرق ضّرِعْلا رك ن رولا ىع ٌءاَطْعِإ طر رشي نل ءءاَطْعإلا لبق جورلل

يف رص اهنأل ؛یّ وحن يف هذه تر اف «ليجعتلا
 عسل الماش ريخأتا زاوج 

 .ِةمَألا نود ٍةَرُحْلاِب صاح ليجعتلا طارتشاو :يلوتملا لاق ءاهفالخج اذإو إو «تاقوألا

 باجيإلاب لوبقلا هب طبتري ام وهو ِةوبّحاَرَنلا لحج ؛سلجا نم ٌدارمل عرف

 .فنصلا ُهلمهأو ِرَّرَحُمْلا يف يعفارلا ُهَركذ ءدقعلا ناكم نود

 همد يف وهو كقادص يتيهو نإ :لاق اذإ هنأ : :حالصلا نب ١ ىواتف يف :ٌةَدِئاَق

 تعي الو :لاق لمت كنأَرْبَأ :سلجما كلذ ريغ يف تلاقف حر ٌةقلط ٌّقلاط تنأف

 . .علخلا يف هلم يف ٌريتعي ام اذه يف

 نم ةلذيي اع حصا كلم اهنأل ءٌةَصَواَعُمَف «باَجَأَف قالَط بلعب تاد نإ

 ا ی ی ر ا

 لآ رل لسمو خشو ععوتر قاب ماسلا لس ا ةا اا ىلع

 .اعيمج ِتآلاَعَجْلاَو تاَضَواَعُمْلا مك کس اذه أل هباَوَج لبق عوج سرلا



 TA عْلَخْلا ُب

 م

 أ فلاب ثالث ؟ َْتَبْلَط ولو «تاقيلعتلا ٍةدعاقىلع ايرج هباَوَجِل روف طَرَتشُيَو

 لاملا رك ذ ٌداعأ ءاوس يأ ,هئلثب ٌةَدِحاَرَف بيب َةَقْلَط َقَلَطَف تالف اهيلع ُكلمي وهو

 ْمُهَتحأ ٌدَرَف فلا كلو يديبع در :تلاق ول ام ىلع ًاسايق قالطلا ىلع ٌرصتقا وأ

 ثلشب ةدحاو ُتْلبَق :تلاقف ءيفلأ ىلع اثالث كتقلط :ءادعبا ٌجوزلا لاق امك سيلو

 نمو ِقَلاَمَجلاب ةهّيشم ةضواعم اهيناج نم ملحم ا نال «قالطلا حقي ال ُهنإف ؛ىفلألا

 قلعملا ةفصلا لوصح قيلعتلاب عوقولا طْرَش نمو ةوتاضواعلا ةيئاش هيف ٌقيلعت هبناج

 «نيطرشلا نم ٌدحاو حتي لو ؛لوبقلاو باججإلا ٌقفاوت ةضواعملا طش نمو ءاهيلع

 الإ اهيلع كلم مل اذإ امأ حصألا ىلع ةقلط تَعقو يضلأب ةدحاو تبق ول مَعَ

 حصألا ىلع فلألا عي ّقحتسا .ةدحاو يلطف نال اهقلطي نأ هتلأسف ٌةدحاو

 .يتأيس امك صوصنملا

 احيحص ّضوعلا ناك ءاوس يأ ةَعْجَر الف ضّرعب َقلَط وأ علاخ اَذِإَو لصف

 ُجوزلا تكلمي الف َمْمصُبلا كلمتل لالا تّلذب اهنأل ؛ًاقالط مأ ًاحخسف ٌةانلعج ًادساف م
 نوكي ال عضبلا كلمتل اقادص لاما َلَّدَب اذإ جوزلا نأ امك ءعضْبلا ىلإ عوحرلا ةيالو 0 د 07 7 مام لوم 4 0 7

 كعقلط وأ كتغلاح :لاق نأب يأ ءاَهطَرَش نإف ءعضبلا ىلإ عوحرلا ةيالو ٍةأرملل

 نايا ةعحرلاو لاملا طرش َّنأل «َلاَم لَو َيِعْجَرَف ؛ةعحرلا كيلع يل َّنأ ىلع اذكب

 «لشم رْهَمب ناب :لوق يِفَو قةعحرلا تربث ةتيضقو قالطلا درج ىقبيو ؛ناطقسيف

 : 7 هيلع ةَ امك هب ّمطقلا ٌمظعملا حجرو ءحاكنلاك ضرعلا ٍداسفب سفي ال علا نأ
 يعفارلا

 ٌداسف صنلاف ؛ةعجرلا هل ناكو هدر ًءاش ىتم هنأ ىلع «ضوعب اهعلاخ ول :ٌعرف

 مرحلا بهذملاو مقا فالخلا رطب ليقف «لثملا رهم ةنونيبلا لوصحو طرشلا
 .ةوعت ال تطقس ىتمو انه ةعحرلا طوقسب يضر ُهنأل .صوصنملاب

0 

 ُهَدْعَب وأ لوخُد لبق ناك نإ ,باَجأف تّدتراَو اذكب يبقلط تلاق ولو
3 

CE ْنِإَو وَدَرلاِب حاكنلا عاطقنال ءّلام لَو ٍةدرلا تنا ءم تّضقنا ىتَح ْترصَأَو 
59 
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 علحل باك

 الو َمَّدقت امكف اهئاضقنا ىلإ تَّرصأ إو ًانيبت يأ «لاّمْلاب تّقَلط اَهْيِف تَملْمَأ

 0 0 4 د و و و

 اذه يفو ءهيف ره اًمع اًضِرْعُم فعلا يف ةلئاق دع ال ٌريسيلا مالكلا أل قرملا نم

 .لصألا تو ةْعحاَرف ضراعت

 لاَمب اَهُبلَط بن ْمَلَو اَذَك ِكِيَلَع يِلَو وأ كّبَلَعَو قلاع تن :َلاَق :لنمق
 نع ٌرابخإلا فتأتسا مث اناج قالطلا َعقوأ ُهنأل لام الو ل ْمَأ تبق ؛اَيعْجَر َعَقَو

 :اهلوق مفالخب اذهو «جَح ٍكِياَعَو :لاق ول ام ََبْسأَف قالط ريغ نم ضّرِعلا باجيإ

 دقع نم اهب ّىلعتملا نأ يفلألاب انياب عمي هنإف ؛اهباحأف ؛ٌفلأ يلع َكْلَو ينَقْلط

 ةغيصب تأ مل اذإف قالطلاب ٌدرفني ُجوزلاو يلع اهّظفل ٌلمحبف مازتلالا مْ
 ُداَرُياَم ُتْدَرَأ :لاق نِإَف رع ةتغيصو وب ٌدرفني ام ىلع مالك لمُح ةضواعملا

 طح ال كلذ أل ؛رفلألاب نك يأ «ٌحّصألا يف َرْهَكَف ُهنَقَدَصَو ءاَدَكب كعب
 ٌحلصيال ظفللا ّنأل ؛امُهقفاوت رثؤي ال :يناغلاو «ضوعلا ءاضتقا يف بتاايانكلا نع

 هلوق ىلع ّرصنقا ول ةنأل ءروُكْذَمْلاِب تنا ءاهنم ُبلطلا يأ «َقبَس انو بازتلالل
 .ًاعنام ٌنوكي ال ًادّكؤم نكي مل نإ ؛ْفْلأ ِكْبَلَعَو ۂلرقن ءككلذك ناك كط

 ءاَذَكب ٍكتَقلَطَك هنأ ْبَهَدَمْلاَف اك ِكِيَلَع يل نأ ىَلَع اط تنأ :َلاَق نرو

 اطرش اهيلع ضَرِع هنوك لعجف طرشلل (ىّلع) نأ ؛َاَمْلا َبَجَوَو تاب تبق اذ
 يفلأ ىلع ٌقلاط تنأ :هلوق ىّرج كلذ ىرجو «قالطلا ّمقو لاحلا يف اهتنمض اذإف

 وهو «ويلع صن ام اذهو :يعفارلا لاق «قالطلا عقو لالا يف اهتنمض اذإ اهنإف

 اذه لدب ةضورلا لصأ يف فنصملا لاقو «هيلع دامتعالاو «هريغو ببذهملا يف ٌروكذملا

 لوق ةلباقمو .يبهذملاب امه ربع كلذلف َنْيِيِقاَرِعلا ٌرئاسو بذهملا بحاص هب عطق

 قآلّطلا يف ُطْرّشلاَو طرش ةغيص ةغيصلا أل لام الو اًعجر قالطلا قي :يلازغلا

 :لاق دعب جّورتأ ال نأىلع ٌقلاط ٍتنأ :لاق ول امك هاَياَضَق ْنِم ْنُكَي ْمَل اإ او

 معنا ةريغو .ال :يبيرقتلا ُبحاص لاق «ناهحو هلوبق يفف مارتلالاب َرّسف ناف

 اًهَمْرَلَو تَناَب رولا يِف تنصف قلاط تنأف افلأ يل تنيَض نإ :َلاَق ْنإَو



 Ff عْلخْلا بانك

 ؛تنمَص ىتَمَف ؛تنوّص ىم :َلاَق ْنِإَو يطع نإ هلوق يف انسَدق امك فأل
 ولام ليلدب اوس لمت ال هيلع صنو يحارلا يف ٌميرص ًظفللا اذه ّنأل تَقْلُط

 نال أ نئارقلاب نعي الف كلذك ناك امو ُالاَحُم ناك ةعاسلا يتيطعأ ىم :لاق

 :تلاق ول اهنإف ٍةأرملا بناج فالف اذهو «ةاضتقم ٌمِسقني الو ٌةانعم ٌلّدبتي ال ّصنلا
 :امُهنيب يلازغلا َقَّرفو واج سلجم باوحبا صحا يلع ْفلأ كلف يتقلط ىتم

 .ةضواعملا اهبناج ىلعو قيلعتلا هبناج ىلع بلاغلا أب

 ْوّلَو ءاهيلع قلعملا ةغيصلا دوحو مدعل قلصت ْمَل فلألا نود تَنِمَص نإَو

 ؛يفلأ ىلع كتقلط لوق فالضخب ٍةدايز عم ٍةغيصلا ٍدرحول تقلع ِنْيَقْلا تنص
 باجيإلا قفاوت اهيف طرتشيف ةضواعم ةغيصلا كلت أل فلاب تبق :ْتَلاَقَف

 .لوبقلاو

 وأ تنوَضَو تْفَلط :تّلاقف ءافلأ يل تنص نإ كَسْفَن يِقْلَط :لاق ولو

 ترص نإ ءطرشلاو ضرعلا دوجرل ءيفلأب تنا ءتقلطو تنمض يأ ُهُسْكَع
 اهيلإ ضيف ُهنأل الف ءْنَمضت ملو ْتّقَلط وأ قلطت لو تمض يأ ءاَمِهِدَحَأ ىلع

 .طرشلاو قيلطتلا نم دب الف اطرش هل ّلعحو «سلا يف قيلطتلا

 .فورعلا ُدقعلا ال ٌمارتلالاو ُلوبَملا لئاسملا هذه يف نامضلاب ُدارملا :ةيبنَت

 لاق افرع ًءاطعإ ُهنأل ءْاسَقْلُط هيدي نيب ُهتَعَصَوَف لام ءاطغاي قلع اَذِإَو :ٌلْصَن

 حّصألاَو «حالصلا نبا ىتفأ هبو ؛هِيلإ لس :اهليكول تلاق ول اذكو :ةمتتلا يف

 تكلم اذإف ءاناجم ال ءاطعإلا دنع َعوقرلا يبطتقي ّقيلعتلا نأ کلم يف ُهُلوُخُد

 :يناشلاو ءجْوَّرلا كي يف ضوعلا لود ةرورضلا ٍتَضتقا قالطلا عوقوب ضوعلا

 عجرُيو ىَطْعُمْلا ٌدَرْيف دعب اهتهج نم كيلمت ظفل ريغ نم كليا لوصح ّنأل ؛ال
 .لثما رهم ىلإ

3 

 ُهَرْكِذ ّنأل ييف ٌةانركذ ام ىلع يأ ءءاطغإلاك :َلْيِتَف ءىِبِيْصَبَقَأ نإ :لاق ْنِإَو

 ضال طرت لَو ُهَكِلْمَي الف قفا ٍرئاَسَك ْحّصألاَو هليصحت دصقب ريش
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 ذإ :ِةَّمهَللا ىف هنأ محو ءاطعإلا فالخب َكيلمتلا يضتقي ال ضابقإلا أل ٌسِلْجَم

 وأ يل هيلعحو فا يشب ْنِإ لاق اذإ اّمأف ال ىلع لذ ر

32 
 ساو ص ل يلع

 محلا لاقل اك ای 300 وهو

 ال هنأ ؛هيدي نيب ٌعضولا يفكي الو ءاهنِم هيب ذأ ةفصلا قحر 1

 ف ةتركذ امو .اهنم ضبق ام ُهنأل بينكي مل اهليكو عم ُهنَعب ولو ءاضبق ىّبسي

 ولا يفكي ُهنإ :ةياهنلا يف لاق نكل يعفارلا َُعبتو يلازغلا هب حرص ام وه عضولا

 اذهو :بلطملا يف لاق ءةفصلا ٍدوجول مَلْعَأ هل او .ةهَركُ ؤو ءءاطعإلاك هيذي نيب

 عع أ ةبشيف ؛ُةبُي هنإ :انلق اذإ امأ مامإلا هدي امك كلملا تبي أب ال كلذ نإ انلق ام اذإ

® oye 

ف ىتاي الو ضبقلا يف ُيعفارلا ةضرفامنإ فصلا ةف ام :ملعاو «عقي ال
 ي

 .وب ٌرابتعا ال ًاعرش يغلملا واركإلاب ضابقإلا نال «ضابقإلا

لوق يف فتصل ُهَحّحص ام نأ وهو ىّضم ام ىلع فطعني ين
 يا تا : :ه

 ةعبارلا :ُهّصن ام اهلبق لاقو اسما لالا اث ي اورا يف اگ اار

 ناك اذإ الإ حيحصلا ىلع سليما يف الإ ُعقي ال ءاطعإلاب قالطلا ّقّلع اذإ هنأ قبس

 «يِبيضَبْأ نإ نإ هلوق يف راج كلذ ٌلكو سلجملاب صتخي الف اًهانعم يف امو ىَتَم ةغيصب
 9 ر ر حب م

 .ةلماتف هظفل اذه .يلإ ! تيدا ٠ نو اذك

مل فلاب ال ةطغَأف مس ةف ُهفصَوو دبع ءاطغإي قلع ر
 مدعل ىلع 

السلا ييضتقي قالطإلا نذل دَر هَل ابيهم اهب هيلع قلعملا دوجو
 «لشم ُرْوَمَو «ةم

 ٌنومضم ةحوزلا دي يف علخلا ( َلَدب نأ ىلع بم مفالخلا ميس مق :لْرَق يِفَو

 .مدَقَت دقو دي ٌنامض :لوق نو «دقع نامض

 ُهقتع العم وأ اربدم «اريغص وأ ناک ًاريبك ۾ يأ | بيع تقلع دبع لاق وو

 ةكلم الو ءاهيلع علا ةفصلا دوجول ًاييعم وأ أ ًاميلس < ًارفاك وأ ناک املس «ةفصب

Ag 

هور :َلاق ثيح دعب ُفْنصملا هب حرص امك لثم ؛ ٌرهم بجيف هئلاهجل
 الإ ل ُرْهَم 



 EY علخلا باک

 يكيلمت ىلع ٌردقي ام ىلع ينبني ًءاطعإلا ّنأل ,لثم ُرْهَم ُهَلَو حَصألا يف ابْوُصْغَم

 الف يىلثملا رهم ىلإ ٌعوجرلا نألو ؛مسالا لوصحلا للدملا رهمب عحريو عقي :يناثلاو

 .كلملا طازشال ىنعم

 .بورصغملاك ُهْعيِب ْرْجَي مل اذإ بتاكملاو ٌرَجأتسملاو نوهرملاو كرتشملا عرف

 ةف ةَقلْطلا ىف ؛فلأب اَب ىِقلَط :تلاقَ طق اقلط كلم وو ثم
 هيلع صن ام اذهو ىّرْبَكلا ةَمْرُحْلا وهو ثالثلا ٌدوصقم اهب لصح ُهنأل فلا

 نبا لاق «ةشلتق الإو فلا َلاَحْلا ِتَمِلَع نإ :َلِيقَو لَمْ ين امك ثلث :َلْبِقَو
 ا

 قحتسي ال هنأ :سماخو «لثملا رهم قحتسي هنأ :عبار هجو هيفو :قحسإ وبأو جيرس

 .تّلآس امك لطي لل ُهنأل ؛ًائيش

 َقلطو ردقلا اذهب يضر ةنأل ايب حقو ِةئامب َقْلطَق فل َةَقلَط َتَبَلَط ولو
 مق ال :َلِبِقَو ,فلألا قَحتساو ِكدفْلَط هلوقب تنا اهنأل ءوفلأب :َلْيِقَو هيلع
 .اهلوبق يف تقلاح ول امك ةفلاخملل

 ثالفلا ٌمقو ءاثالث قاط تنأ :لاقن ؛فلأب ًةدحاو يبقلط :تلاق ول :ٌعْرَ

 ىلع كلذكف «يفلأب الث ٌقلاط تنأ :لاقف ؛يفلألا َرْكِذ داعأ ولو «فلألا ّقحتساو

 .ةحيحصلا خسنلا ضعب يف ِرّرَحُمْلا يف يعفارلا ُهَركذ رهظألا

 ٍدَعلا يف َىَلَط نإ هنأل تنا ُهَلبق أ ادع َقَلَطَف ؛فلأب ادع يِيقْلَط تاق ولو

 ءانالث لطف َةَقْلَط تاس ول امك اهّداز دقف ُهَلبق َقْلَط نو ءاهذرصقم ّلصح ذقن

 ؛نيقيرط ٍةَياكح ىلإ اذهب فصلا َراشأ ءىْمسُمْلاِب لْوَق يف :َلْبِقَو لم ٍرْهَمِب
 :يناشلاو «لدملا ٌرهم :امهُدحأ ؛نيلرق ةياكح :يناثلاو «لّوألاب ٌمطقلا :امُهَّحصأ

 اهّقلطي نأ نيب قرفي لهو «يبوصغم وأ رم ىلع لاَ اذإ اميف نيلوقلاك ؛ىّمسملا
 ؛قرفي :نيسُح يضاقلا لاق هتالطبب ًالهاج اهقلطي'نأ نيبو ىَرَج ام نالطبب املاع
 علخلاب دهشتساو ٌمامإلا ةفَكضو ءايعجر عقي لب املاع اهل اذإ َءيش اهمّرلي الو

 .لهجلاو ملا نيب لالا توبث يف قرف ال هنإف ؛ةدسافلا ضاوعألا رئاسو رمخلا ىلع
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 نإف ءاثدتبم ناكف اهلوق فلاح ُهنأل ءايعجر دعي دلا يضم دعب اهقلط ول :ع رف

 .لوُبقلا هوقو يف طرتشا الام َرْكَذ

 ىَلَع َتَقْلُط َتَلَعَدَو تَلِبَقَف فلاب َقِلاَط تنأف َراَدلا تلَحَذ اذإ :َلاَق ذإَو

 قياعتلا لبقت ال تاضواعملا أل ؛ ؛قلطي ال :يناغلاو ءويلع قلعا ٍدوجول «حيحصلا

 ذوي (تلبقف) :ةلوقو «لاملاب هطابترال قلطي مل تشي مل اذإو ءلاملا توبش عنتمیف

 يف لبقت نأ نيب رايخلاب اهنأ :لاققلل ٌلامتحا هيفو «لاّصتالا ىلع لوُبَقلا طارش

الا ٌروجيو يأ ىّمَسُمْلاِ (ةفصلا دوحو دنع وأ لاخلا
 امك قلعا قالطلا نع ضايتع

 ءاهقيلعت ر زوجي ال تاضواعملا ّنأل ِلثم ٍرْهَمب :لوق وأ وجو يِفَو زجنملا نع زوجي

 ضرسعلا سف اذإو «قيلعتلا هلوبقو ترق قالطلا يف ُرْثؤي الو «ضرعلا ٍداسف يف رؤف

 .لثملا ٌرهم بجو

 ِدّنِسلا تتعب لاما مارتلاك ٌةَجْوّرلا تحرک انإَو يبن ٌعالتخا حمير :ٌلْصَن

 خسف وه : :اَنلق اذإف «ٌقالط ملل نإ :اَنلَف اذإ اذه «ٌضرغ هيف هل دوکي دقو دبع

 يبدحألا لاس اذإ الحلا اذه ةي الر سيس الب هب دري ال جولان ؛حصي مل

 َوُهَو ءاعطق ٌقالط قالطلا لامعتسا دنع ةّلصاحلا َهَق ةقرفلا ّنأل ةَباجأف ؟قالطلا

 «قيلعتلا ىتعم اهيف ةضواعم جوزلا بناج نم رهف يأ ءامْكْحَو ًاظفل اَهِعالَتْخاَك

 يّتَأر ما تقلط :يبنحألا لاق ولف َةَلاَعَج بوش اهيف ةضواعم يبنحألا بناج نمو

 ّفلأ كل وأ ّفلأ يلعو اهقلط :ٌيينجأ لاق ولو لام الو ابحر ْتَّفلُط اذك كيلعر

 تقلتعا ول امك ويم يف لاما ناك دبع اهّلتخا ولو الا مزلو انياب عقر َقلطف

 اهلك ولو < ءاهسفت ةهيفس تّملتا ول امكايمجر قو ةيفس اهعلتحا نإو ءاهّسفن ةَمَأ

 ًاليكو ّيبنحألا وكي ث ذأ زوجي يأ يِ ريف اهلي وت ّيِبْجَألَو هل علب نأ

 نأ نيبو الالقتسا حلقي نأ نيب رابخلاب رهف واتتيحو ا

 .يه ٌرّيختت اعتيحف ةجوزلا ينحألا لکو نأ ٌررجيو ءاهنع ةلاكوب علتخي

 مل وهو لاملاب طوبرم ُهنأل ,قلطت ْمَل ايِذاَك اهيلاكَوب صر لر علح ولو
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 يأ «هِاَمب ٌعِلَتْحَيف يبنجأك اَهوُبأَو لبق ملف اهبطاحخ اذإ ام ةّبشأف «هرسفن يف مري
 امك قلت ْمَل ِةيألو وأ ٍةَلاكَوب حرص اَهِلاَمِب َعَلخا نِإَف ًةريبك وأ تناك ٌةريغص

 ىلع يس رف امه ضعت م ناف ءعالتخالا يف ةلاكرلا بلك يدم باک اب ول
 لالقتسالاب اح صم اهلاع َملتحا نإو يأ ,بوُصْغَمب ٌمّلخَف لالقیساب و ا ّحصألا

 .لوق ٍفىّمسملا لذبيو رهظألاىلع للا رهع قالطلا ٌمقيف «برصغع ع التخالاکو هف

 يللا مدعو حاكنلا ءاقب لصألا ٍذإ «هنيويب قدْ ؛ُهَرَكْنأَف اعلخ تَعذإ :ٌلصف

 ّلصألا ّنأل ,ضَرِع الو «ورارقإب يأ أ تاب ًاناَجَم :ْتَلاَقَف ءاذکب كتقلَط :لاق ذو

 ار هردقوأ ٍهِضَرِع سنج يف افلا نإَو «ضرعلا ىلع ِهِقيلطت مدعو اهم ارب

 هلدب ىلإ م َححرف هيلإ علطبلا دَر َردعت هنأ ل ُرْهَم بجو ِنْيِِئاَبتْملاَك الاخت ةن

 ٌلصحي عسفلا نأ يف ٌلوقلا مث «عيبملا فلت دعب فلاحتلا َعقو ول امك «لعلا ر رهم وهو
 ام ىلع هب ادبي نمو نيسيلا ِةّيفيك فو ؛عازنلا ىلع رص نإ خسفي وأ يفلاحتلاب

 ام دحاو لک َماقأ اذإ اًمع هب ٌررتحي (ةنيب الو :هلوقو عملا قاّدّصلا يف مّدَقت

 وأ ؛ناَيبلا رياهتتف قالطلا ٍدَدَع ريغ يف فالتخالا ناك نإ ُهنإف ُهلوقي ام ىلع ةي

 افيرات قسما يه ې لاف اًفلتخا نإو ءافلاَحت تسقولا َقفئاو ناتنيبلا تحرأ كإف هيف

 ُلَمَْحُي ُهنأل ؛هذه ةلاحلاو عيبلا فالخب يأ مرا عون ايونو لأب علح ولو «ىلوأ

 :َلَيِقَو هعيبلا فال ءاطعإلاب كلل لصحي كلذلو ما يف لحب ال ام عّلخلا يف

 لب :تَلاَقَف اند انْدَرَأ :لاق ْوَلَو ميلا فب امك ٍةّيمستلا داسفل لم ره

 ول ام ةبشأف ضّوبلا سمح يف ازت ٌهنأل ءلْوألا ىلع اهات اسولف زأ مه مارد

 دم أل يطأ فاو ينال يف فلام لب بم بو فام اميف افلتخا

 ٌراص فالتحالا عقوو فلاحتلا عنتم 3 اذإو هيلع َّمِلَطُم الو ةدارإلاو يملا يف ٌعارن

 عالطالا ٌلصحي دق لّوألاب لاق ْنّمو ل ٌعوحرلا بجيف ًالوهجب ُضرعلا

 .نئارقلاو ِتهَّراَمَألاب وتدارإو ريغلا دق ىلع



3 

 رقر

 یر ضم ارب
 کتو ورمل للا ہنر

 لحل مسا :ًاعرشرو .قلاط ةقان هنيو «قالطإلاو ديم لح هةل ره :قالطلا

 هلص ىَلَع َنوُمِسُمْلا ٌَعَمْحَأَو يأس اَم ةنسلا

 «اقبلعتو ًاريجنت نودجملاو يبصلا قالط عي الن يأ فيلكا هذوفنِل طرشي

 يأ «ناَرْكَسلا الإ ءدوقعلا نم امهريغو حاکنلاو عيبلا يف ٍةَريَبعُم ريغ امّهتراَيع ّنأل

 ريغ ةنوك ىَرَعو ءةضورلا ينو انّ ةركذ اذك فلكم ريغ ناك إو ةقالط ُعقيف
 لوصألا لهأ دارم نكلو :لاق «لوصألا بنك يف مهريغو انباحصأ لوق ىلإ فلكم
 رمأب تاّدابعلا ءاضقب فلكم هنأ انه اَنداَرُمَو كسلا لاح هب ٍبّطاَخُم ريغ هنأ

 دقف ًاضيأ هئانثتسا ىلإ اح الف ٌعفدنم داربإلا نأ مالكلا اذه ٌرهاظو «ىهتنا ديدج

 .مألا يف اَُماَمإ هيلع صن لب ؛ُفّلكم هنأ ىلع يرغبلاو ٌيييوحلاو نيسُح يضاقلا صن

 عاّمْمجالاب ؛قآلطلا ُهْحْن رصف ؛عامجالل يي ةَيانكبَو ةي الب ِهِحْيِرَصِب ُعَقَيَو

 ٌقاَرِفْلا اكو ييف احيرص سيل ُهنإف ةينآلا يمجعألا ةلاسم كلذ نم ىتئتسُيو

 :قالطلا ىنعع نآرقلا يف اًمِهرركتو ع رّشلا يف اًمِِووُرُوِل روُهشَملا ىلع ُحاَرَّسلاَو
 .ماَرَحْلاك ريغ يو هيف امهلامعتسال ناتا امّهنأ :يناثلاو

 .۲۲۹ / ةرقبلا (؟ه)

Fis 



 قالطلا بات
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 2 .Ci لا ت تاي سنا © . 09 كك. caf م م
 :حص الاف «كتقراف :نهادحإل لاقف قوسن میرا نم رثكأ ىلع رفاك ملسأ :عرف

 .خسف هنأ

 .هعضوم يف ُهُمَلعَتس امك ةيانك واركإلا دنع قالطلا ظفل ٌميرص :ٌّعْرَف

 .فنصلا ُهَلممأو ررَحُمْلا يف ُهلاق يباب يف رم ام عْلَحْلا ظفل ةحارص يف :ّعْرَ

 ةلثمأ هذه «قلاط اَبَو «ماللا ديدشتب يأ ةَقْلَطُمَو َقِلاَط تنأو ,كتقلطك

 رداصملا نال «ناتيانك امه لب يأ ,ّحّصألا يف قالطلاَو قاط تنأ آل «حيرصلل

A0 0 4 4 وو 7 8 0 2 8  

 ناحيرص امهنأ :يناشلاو «عسوتلا ليبس ىلع اهيف ٌلَمْعَتستو «نايعألل ةعوضرم ريغ

 ءاضيأ ةيانكف ةَقْلط فطن :لاق ولو ,ةَقلط تن ف راج فالخلاو (ٌقِلاَط ایر ک

 كفصن هلوقك قلاط فص تنأ ّنأو «حيرص ةَقلط كل ُهَلوق نأ :بيذهتلا يف َركذو

 ٍةّبِوْجَعْلاِب قالطلا ةَمَجْرتَو «ةقلط كل لدب ةقلط لك هطخب ةضورلا يف ٌمقوو ٌقِلاَط
 رو ةه ۾ 5

 ٍةرهشك تاغللا كلت لهأ دنع اهانعم يف اهلامعتسا ٍةرهشل ءيِبَهَذَمْلا ىلع ٌحْيِرَم

 نآرَقلا يف ةراولا ظفللا ّنأل ةيانك هنأ :امهيناث «ناهحو :ليقو ءاهلهأ دنع ةّيبرعلا
 8 ,-ُ 1 تل نيرون ك 35 1 00 2. ےک

 يف فنصملا حجر كلذلف «لوألا ىويم مهرثكأ دروي ملو :يعفارلا لاق «يبرعلا وه

 حارسلاو قارفلا ةمجرتو .هتعبتف نيهحرلا ةقيرط ىكح مث يب عطقلا ةضورلا لصأ

 اًمُهَتَمْحْرَت ّنأل «يئايورلاو ٌمامإلا لاق ةيانك اهنأ انه حصألا نكل «فالخلا امهيف

 ناحيرص امُهنأ ِرَّرَحُمْلا يف ام ىضتقمو ؛ةضورلا لصأ يف اذك لامعتسالا نع ةديعب

 ناكسإب يأ ةَقَلْطُم تنأو كتقلطأو ءهيف امهم رت لحذيل قالطلاب انه ربع كلذلو

 لالخ وأ لالخلاك قالطلل طفل ٌرهَتْسا ولر «وراهتشا مدعل ةّيانِك ءامهيف ءاطلا

 لامعتسالا ِةَبَلْعِل حَصألا يف ٌمِيِرّصَف ارح ىلع تنأ اذكو يأ ٌةاَرَح ّنَلَع هللا
 نآرقلا يف ْرَّرَكَتت م اهنأل ملغ هل او ةيانك هنأ حصألا :تلق ءمْهَفلا لوُصُحو ا ه2 7 00 سا هد اس عع اد a a قار

 ملا يف ٌصوصنملا وهو :ُتْلَق «ظافلألا راس تّهبشأف ةعيرشلا ِةَلَمَح ناّسِل ىلع الو

 :ةلأسملا هذه نع يتفتسا اذإ ٌلوقي ٌلافقلا ناك: ينايرأرلا لاقو «يبلطملا يف ُهَدافأ امك

 وهف ٌحيرصلا ةنم تْسهف ناف ؛ُةنم مهن تنك ام اذه هتأرمال لاق كريغ تغمس اذإ
 خياشم نم ٌريثك يفي هبو قحسإ يبأ ٍذاتسألا ًرايتحا وهو :ينايورلا لاق «كل حيرص . 2 # سرح - =i 3 03 ّج . 0 7 *
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 اذه اهيف رهتشي مل يذلا البلا نع لمَ َرهَعْشا) :هلوقب فنصملا رراحاو ناسا
 .ًاعطق اهلهأ يح يف ةيانك ُهنإف ؛قالطلل ظفللا

 ءاضيأ هنم يأ فیر تعا ىنعع ةي جوزلا نم يأ ةیلخ تناك هناكَ

 يدا «ةقرافم يأ ءٌنْئاَب «حاكنلا ةكو رم يأ قلب ةلصولا ةعوطقم يأ «ةنَب

 ىَلَع كبح ٍكَتْنْلط ينال يأ ءِكِلْهَأِب يِقَحْلِإ كَتْفْلط ينأل يأ شَمِحَر يئِرْبتْسإ

 هبراغ ىلع ٌهماَمِز كريو ءارحصلا يف ٌريعبلا ىلحُي امك كليس يلع يأ كبراغ

 وهو يكبرَس هدأ ال یاش فيك یعریل قلا نم َعفتراو ٍرْهَظلا نم مدمن ام وهو

 ءلالا نمىعري امو ُلبإلا :ُبْرّملاو را انعم :ةدنأو «ءارلا ناكسإو نيسلا حتفب

 يِدَعاَبت يأ ياز مث ٍةلمهم نيعب يأ «يبرْغا كاب مها ال كتك رت لاق ةنأكف

 يعد يٽ ةَييرُغ يريِص يأ ءار مث ٍةمجعم نيغب يأ «يبرغا ؛يبَهڏاو ينم

 عي مو َحاَرَّسلاو َقاَرِقلا لمتحي امم يأ ءاَهوْحَنَو كنق ينأل يأ «يبْيَعور

 ذاكي الو يرفاسو يحرخاو يڍوزتو يورَحَتك افرع الو اعرش هيف ةلامعتسا

 ةلازإل عضو امُهنم الك نأ غماحلاو يأ ةُسْكَعَو قالَ ُةيانِك قاَغإلاَو ٌرصحني
 قالطلا ىّرنو ٌةَرُخ تنأ :هتجوزل لاق اذإف «رخآلا بام امهدحأ باش كلا

 نبع قتعلا ىَونو ودبل وأ ءْتَقْلَط

 يف ٌةَرْبؤوم ةكرشم امهتيانكف رحآلا يف ةيانك امّهنم لك حيرص هنأ امك:

 ِرْبَعْسأ وأ دعا :دبعلل لاق ول نكل «هباب يف ٌفنصملا ةركذ امك ةّيئلاب اعيمج نيدقعلا

 وأ ّقتعلا ىونو ِهِتْمَأل كلذ لاق ولو «هّقح يف هتلاحتسال ذفني مل ّقتعلا ىّرنو َكَمِحَر
 .حصألا ىلع دفن قالطلا ىونو لوحدلا َلبق هتجوزل

 ين ًاذافن ّدحو امهم ولحاو لك األ ُهُّسْكَعَر ِراَهِظ ةيانك ّقالّطلا َسْيَلَو

 الو :طيسولا يف لاق ءٍةِّييلاب '*)هعوضوم ريغ ىلإ لعب الف حيرصلا ؟*هعوضوم
 ره ام ىلإ فرصيف موسعلا عضو امل عضوي م ظفللا نل ءاعيمج امهذيفنت كعب

 .هعضوم )١(: ةحخحستلا يف (#)



 ل الملا ْباَنِك

 (لّصَح ًاراَهِظ وأ ًاقالَط ىَوَنَو كتمَرَح وأ ٌماَرَح ّيَلَع تنأ :َلاَق ولو هيف ٌحيرص
 ءهنع مارحلاب ىنكي نأ ٌراجف ٌرثكي ىتح َميرحتلا يضتقي راها أل ؛ةاون ام يأ

 ْوَأ ءىّون ام ّعقو اددع یون ّنإو ايعحر قالطلا اذه ُنركيو ٌمّرَحُم بس قالطلاو

 ليزي قالطلا نذل عينج نابي الو يأ ةراتخا ام تّ ٌرّيخت أ ءاعم يأ امها

 ليز ا الط لد فاقہ 7 راهظلار ا

 ناک ذإن 5 قالطلا 7 نإو ليج اكس ةقالطلا مث راه ار نإ :دادحلا

 رهف اهّعَحار ناف ءافوقؤَم ٌراهظلا ناك اًيعجر ناك ْنِإو دعب راهظلل ىئعم الف انئاب

 امهتدارإب ٌمكحلا فيتخي مل تافرصتلا هب داري نأ ر مل اذإ دحارلا ظفللا ّنأل ءيدنع

 ةرافك هيلعو مرخت مل ءاهيطو وأ اهجّرف رأ يأ ءاَهِنْيَع ميِرخت وأ «نييقاعتم وأ اعم

 ةرافكلا ُموُرَل حصألاو «باوصلا ىلع ًانيمب توکی الو هَتَمَأل كلذ لاق ول امك «نيب مب

 مارح ّىَلع تنأ :ةلوق نل ءرهظألا يف هين نكت ْمَل نإ اذكو ءأطي م ثإو لاحلا يف

 ظفالا اذه ٌُثوكيو هيلع َءيش الو يأ وعل يناثلاو ةرافكلا بوجو يف ٌحيرص

 .راهظلاو قالطلا يف ةيانك ْرِصَي مل ًالإو «ةرافكلا يف ةيانك

 دالبلا يف مارح يلع تنأ :َلاق ميف ٌرمتسم ةلأسملا يف ٌروكذملا ليصفتلا : ةن

 ٌراهتشالا نإ :انلق اذإ ٌرهتشا ثيح اذكو «قالطلا يف ًظفللا اذه اهيف رهتشي مل يتلا

 .قالطلا ُنّيعتيف حئارصلاب ُقَحلي هنإ :انلق اذإ امأ ,حئارصلاب ُهقحلي ال

 .يوغبلا ُهلاق ءبفالح الب ةيانك ُهنإف يلع لقي لو ٌمارح وتنأ لاق ول :ٌعْرَف

 َمْيِرْحَت ْوَأ راهظلاو قالطلل َلامب الو يأ «تسببت اقع ىَونو يمال ُهَلاَق ْنِإَ

 :َلاَق ولو «قيناثلا يف رهظألا يف نيم 1 هيلع ٌمرحت الف يأ َةَجْوُرلاَكَف ةن ال وأ اهي

 ءاهريغ الو ةرافک هب قلعتي ال يأ فلق يَ مارح ُدْيَْلا وأ ماعلا وأ بولا اذه
 ريع

 قالطلاب امهيرحت ىلع ٌرِدَقي ُهنإف ةّمألاو ةجورلا بفالخم ِهِعرحت ىلع رداق ٌريغ ُهنأل
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 وهو هتاقبط يف حالصلا نبا هاكح «ةرافكلا بحت :هيوبرح نبا َلاقو «قتعلا و

 َرَرَحُمْلا عيت سبت د ولو يفي :ليقو طفلا لكِ اًهناَريفا ةيانكْلا ةي طْرَسَو بیرغ

 وأ هرخآ نود ظفللا لوأب تنزاقا ول :ةضورلا لصأ يف لاق ُهنكل لَّرألا حيحصت يف
 لاقو نم اَهْعَحاَرَف لصألا يف ةحضوم ةلأسملاو «ٌمصألا ىلع ْتَقلط هسكع

 .لصألا ف اهرابتعا وهو يعفاشلا ّصنب ٌةبشأ ليصفتلا :يدرولملا

 هنأ مهوب ٍةراشإلا ىلإ ٍةرابعلا نم ودع ّنأل ل قآلطب قطان ٌةَراَشِإَو :ٌلْصَف
 ٍةراَشإب دعو قيانكلاك اهب ماهفإلا لوصحل ٌةَيانِك :َلْيِقَو ءقالطلل ٍدصاق روغ

 يف ٌمّدقت امك ٍةرورضلل ةيانكلا ىلع ارداق ناك ولو يأ لولو ٍدوُُعْلا يف سرخ
 اذه ياف نونطف هوهفب صتخا نو ةَحْيِرَصَف حا لَك اهب ُهَقالَط َمهَف ناف «عيبلا

 عقوأو ٍةَمِهفُمْلا هتراشإ ىلع ّمكحلا ٌرادأ نم باحصألا نمو «كورخآو ٌمامإلا ُهلاق ام

 لمت ةنأل وغلق وون ملو اقالط قطان بك ولو وني مل مَا یون اهب قالطلا

 ةعوقو ُرَهْظَأْلاَف هك اع اغلب لو يأ او ْنِإَو ءاهوحنو ملقلا ةيرحتو خسفلا

 نم ٌلْعِف هنأل ءال :يناسلاو ظفللاك قالطلا اهب قي نأ ٌزاجف نيباطخلا ٌدحأ اهنأل

 ٍةبيغلا يف راح فالخلاو «قطانلا نم ةراشإلاك قالطلا هب عقب ملف لوقلا ىلع رداق

 امزح تَقلَط هلا اهب تتزقاو ُهَبتك ام ارق اذإ امأ «ققرطلا حص أ ىلع روضح او

 .ديجب سيل يطلب دييقتلاف «ٌمصألا ىلع ًاضيأ ةيانك سرحألا ةباتك :ٌعْرف

 يطرشلل ةاعارم بوي لطم امن قاط تنا يباَتك كغ اذإ بنك ا

 لاق ءويلع ىّلعملا دوجول تقلع هنأ ُةَنِراَف يهو يباتك ترق اَذإ بتك ْنإَو

 ُهَتَْلاَط اذإ اهنأ ىلع انؤاملع قفتاو :لاق ييف ام ىلع َمِلَطَت نأ ٌريتعملاو :ُمامإلا

 مدعل حصألا يف ال هيلع ئرق الإو بيشب ظلت م نإو تط هيف ام تَه

 قف ةَمراَف نكت مل ناو اَهْعالْطا درصقملا ّن نال ؛ْمَعَن :يئاثلاو ءناكمإلا عم اهتءارق

 كلذ نأ :يلحب ّركذر ؛عالّطإلا ىلع ةلومحم ّيّمألا ىح يف ًةَءارقلا أل تقلع اَهْيَلَع
 .نكمم ميلعتلا ذإ ؛ٌرظن هيفو لاَحُمْلاب قيلعتلا ىلع رحتي



 +2" ١ قدلّطلا باتك

 ماقملا نيب ُهَءاَسِن ريح ٌمالّسلاَو ةالّصلا هيلع هنأل هَل اهِقلَط ضيوف هَل :لصف

 هب ًاولدتسا اذك .2" "يآلا 4...كحاّرزأل لَ ا ایا :لزن اَّمَل ةقرافملاو ٌةعم

 اهتدئافو اهيضرغب قلعن ُهنأل ِْيلَجْلا يف كيل َوُهَو ءلصألا نم ُهْعَحاَر ٌرظن هيفو
 يضتفي كيلمتلا أل رولا ىلع اهقلطت عوق طرشي كلم هلوق زنم لرديف
 عي مل ْتَقْلَط مث يباجيإلا نع ُلوُبَلا عطقني ام ردقب ترعأ ولف «روفلا ىلع باوا

 کيل ٌثركيو أ فل اَهَمِزََو تْناَب تَقلَطف فلأب ءكَسْنَن ءيِقْلَط :لاق انإَو
 طرشي الق «يبحأ ىلإ اهتالط ضو ول امك ليکو :لْوَق يِفَو ؛عيبلاك ضوعلاب
 اهكيلمت ُنِّمضتي ُهنأل طرشي :يناشلاو يبحألا لیکو ت ف امك ٌمّصألا يف روف

 لاق ول اميف يضاقلا ٌةّدرطو ءالحاع ًاباوج يضتفي كلذو هب يتأي رظفلب اهن

 هباب يف مّدقتملا يأ ءِلْيكَوْلا فالي اًهِلوُبَق طاَرتشا يِفَو كسفن قالط يف كلك
 دقعلا ةغيصو كَسْفَن يِقْلَط لوقي نأب رمألا ةغيص نيب قرافلا هجولا ءيجي ىتح

 دل ءاَهِقْيلْطَت َلْبَق ٌعوُجرلا هَل نوفل ىَلَعَو كسفن قالط يف كتلكو هلوقك
 .لوُبملا لبق امهيف ٌعوحرلا ٌروجي َليكوتلاو كيلملا

 اذه كتم :لاق ول امك ِكِيِلْمتلاَىَلَع اعل يقطف ْناَصَمَر َءاَج اذإ :َلاَق وأو

 هتجوز قيلطتب يبنحألا ليكو تك راج ليكو ت :انلق إو ءرهشلا سار ءاح اذإ دبعلا
 .يعفارلا ُهَلْلَع اذك ءرهش دعب

 ِكَسْفَن يبا هلوق دنع وه يأ هايَونَو تنبأ :تلاقف ءيلسفن يبيبأ :لاق ولو

 هب تتراقا دقو ةيانك ةئابإلا ظفل ّنأل َمَقَو ءقالْطلا يسفن تنبأ اهلوق دنع يهو

 ردي م نإ ةنأل قاق ءامهّدحأ وأ اًيوني مل انإو يأ إو .حيرصلا ماقم اقف ةَ

 اًهتيزو ابدل ةاَيَحلا ندرت يشك نإ كحاوزأل 0 يبل اهيا :۲۸ / بارحألا (17)

 ين هحاوزأل هلي يبنلا رييخت ةصق رظنيو .هًالسوح ًاحارتم نكح رسو نك َنيَلاَعف
 «(۷۸۹٤)و )4۷۸٩( ثيدحلا :(ه)و (4) باب :ريسفتلا باتك :يراخبلا حيحص

 )5۲١۷(. ثيدحلا :هحاوزأ ريع نم باب :قالطلا باتكو



۳e1 قلّطلا باك 

 اهيلإ ضوفملاب تأت مل ةأرملا ونت مل نإو ؛قالطلا ضّرفي مل ٌجوزلا

 :تلاَقف ,ىونَو يأ وأ ءاهسفن يأ تونو ْتنَبَأ :تَلاَقَف يِقّلَط :َلاَق ْوَلَو

 .كيلمتلا رظفلب َعابف عب لاق ول امك قو تقلع

 لمع طفلا نال «ثآلقق نُهتونو تقلع :تّلاقق الت ىوتو يِقلَط لاق ْوَلَو
 حيرص لال ٌّمصألا يف ٌةَدِحاَوَف ّددعلا يه ونت ل نإو يأ ءالإَو ايون دقو ددعا

 ينيبَأ :لاق ولو «قالطلا لصأ يف ةيانك ًالثم ةنونيبلا نأ امك ءٍدّدعلا يف ةيانك قالطلا

 ْمقي :يناشلاو ءُدَدعلل كلذكف قالطلا عقب ال وني ملو تنبأ :تلاقف ىّونو ٍكَسْفن

 هسفنب ىلوتو قالطلا لصأ اهيلإ َضّرف ةناكو اهب نع دعلا ين يب ينختو ثالثا

 يف ان ةَدِحاَوَف ءاثالث تلاق يأ ُهَّسْكَع وأ َتَدّحَرَف ءال :َلاَق ولو ءدّدعلا َدصق

 عاقيإ َكلَم 07 ناف :ةيناثلا يف امأو ءاهيلإ ضّوفملا يف حاد ُهتعقرأ ام ناف :ىلوألا

 ٌقلاط تنأ :لاقف ؛ةقلط الإ جوزلل يي مل اذإ امك ثالث َقّلَط اذإ ةقلطلا ٌعقت ٍةقلط

 .اثالث

 ع ملقا عفر ] :ْمالّسلاَو ةالصلا هيلع هلرقل ءاغل قالط مئات ناّسِلب رم :لصف

 ةقغقوأ وأ قالطلا كلذ تْرجأ :لاقو ظقيتسا ولو "ع َظِقْيتْسَي تح مهانلا ؛ِثَالُن

 .مئانلاك هيلع ىَمْهُمْلاَو ٌمَسْرَبُمْلا :ٌعْرَ

 هيلع بني ملف بصق نع رٌّدصي مل ُهنأل اعل دْمَق الب قالب ُهناَسِل قبس س ولو

 مس ١ تاك نإ لغم يأ يرعب الإ رهط دعت الو ىلع للاب نيميلاك حرم

 مالا ِهِناسلب ّفتتلا هنأ معزو «قلاط اَي :َلاَقف ءاقلاط اًهُمْسا ناك ْوّلَو ءاقراط قارما

 ٌحّصَألا يِف َقَّلْطَأ نإ اذكو قلت ْمَل ًءاَدنلا صفو ؛يتأيس امك راصق ريغ نم

 يلا وأ اقراط اًهُمْسا ناک ْنِإَو ءَءادنلا دصقي ةنأل ؛ ن :يناشلاو ا دنلایلع المح

 )۳١٤(. مقرلا :لوألا ءرجلا يف مدقت (۲۷)



 لكلا قالطلا باك

 .ةنيرقلا روهظل قدص ُفْرَحْلا فاق ًءادتلا تدر :لاقو قاط اي :لاقف
aeسمك 7  i 7 a5 ا 5 1 م ب 2و  

 ِةَمْلَظ يف تناك نأب ةّيبجأ اهنظي َرْهَو وأ ابعال وأ الزاه قالطب اهبطاخ ولو
 يذمرلا ينو هلع يف باطخلا دوحول قو مَعَ ْمَلو ليكو وأ لَو هَل هك وأ

3 
 ُقّداَطلا ٌدح َنُمِلْرَمَو دج مدح ثالث ] :لاق ل هنأ هذ ةريره يبأ ثيدح يف همام ا

 ,©ة0وانسإلا ٌميحص :مكاحلا لاقو «بيرغ نسح :ئذمزلا لاق [ةَعْجَرلاَو ُحاَكَنلاَ

 ةملك نُ ول امك قي مل انعم فرغي مو يرعب هب يِعجحعَأ طف ولو
 نكي ل اذإ اذه :يّلوتملا لاق ءورفكب ٌمُكَحن ال اهب َمّلكتف اهانعم فرعي ال وهو ِرْفكلا
 نإ :َلْيِقَو ءًاطاب نّيديو مكحلا يف َْدَّصُي مل ناك إف ءطالتخخا ناسللا لهأ عم هل
 قالطلا ىنعم فرعي مل اذإ ُهنأل عما ٌحصألاو قالطلا ىون ةنأل عفو اًهانْعَم یون
 .ةدصق حصي ال

 تدصقو قالطلا اهب تبون نكلو ؛حاكنلا َعطق اهانعم نأ ْمَلْعَأ م :لاق ول :ٌعْرَف
 .قالطلا تدرأ :ٌلاقو اه ىتعم ال ةملكب اهّيطاح ول امك اضيأ قي م حاكنلا ٌمطق

 دواد وبأ هاور [ قالْغإ يف قال ال ] ب هلوقل يركُم قاط عقب لَو لصف
 ياركإلاب قالغإلا ةعامجو يعفاشلا َرسسْفو  *ملسم طرش ىلع مكاحلا ُةَححصو

 :قالطلا ىف لزهم لاو دجلا يف ءاج ام باب :قالطلا باتك :عماجلا ف يذمرلا هاور @(۲۸)
 لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ؛بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو ؛((18١١) ثيدحلا
 .مهريغو ي يبلا باحصأ نم ملعلا

 اذه :لاقو )4/۲۸٠٠١(« ثيدحلا :قالطلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ @
 .دانسإلا لاجر قئوو .هاجرخي مو دانسإلا حيحص ثيدح

 ثيدحلا :لزملا ىلع قالطلا يف باب :قالطلا باتك :ننسلا ين دواد وبأ هاور ©

 محار وأ حكن وأ قلط نم باب :قالطلا باتك :نئسلا يب هام نباو )۲۱۹٤(.
 .۲۰۳۹) ثيدحلا :ًابعال

 قالَ ال ] :ُلوَقَي يي هللا َلَوُسَر تغمس :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا (۲۹)

 ىلع قالطلا ف باب :قالطلا باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور .[ قال يف قات الر
<< 

a 



For قآلطلا باک 

 ىلع ةركأ نآب رايا ةر َترَهَظ نإ «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو

 ءسوُكُعْلاِب أ ّحرَسَف ُتْفْلَط ىَلَع وأ َرْجَن : وأ ىنكُف قلعت ا حرص ذأ وا

 ىلع وأ قف زيحتلا ىلع وأ حرص بانك ىلع وأ « ثلث تلف ٍةدحاو ىلع رکا ي
 رو هل

 .هب ىتأ اميف هرايتحاب ريش هل ةتفلاخ ّنأل قو ءاّهَتَمْلط لاقف اًهتْحَّرَس لوقي نأ

 ودصقل ٌعوقولا حصألاف «قالطلا ىّونو هب ىتأف قالطلا ىلع َهرْكُأ ول :ٌعْرَ
 الف الإو ّمقو ىّون نإ ةيانك واركإلا دنع قالطلا ظفل حيرصف اذه ىلعو وظفلتو

 .يواحلا يف ناهجو هعوقو يفف هعاقيإ نود قالطلا ظفل ّدصق ولو

 هنأل ؛حيحصلا ىلع قالطلا عقو اهمه كَ الإو يجوز لَ :لاق :ٌعْر
 .هاركإلاب ٍظفللا مكح طوقسل ءآل :ليقو «نذإلا يف غلبأ

 يأ يلعن ٍةَلوب هب ةد ام تحت ىلع هرْكُمْا هود ءار طرق

 ناو يأ ُهَقَقَح عما نإ هنأ طو ِهريَغَو ِبَرَهب هيف نع ِهَرْكُمْلا رجعو ؛ًالحاع

 الإو كارما قط :صاصقلا لو َلاق ولف ِهَرْكُمْلا ىلع ًاقعتسم ٌروذحما كوكي ال ٠
 :هلوقك لحألاب يفيوختلا نع ٍلجاعلاب تززتحاو اركاب سيلف كنم تْصّصققا

 .تارفك وأ يسفن تلتق ّالإو لط هلوقل ر الو ءياركإب سيل ُهنإف ؛ادغ كنلتقُأل

 لام ٍفآلتإ أ سبح وأ ٍدِيِدَش برص فيوختب اركإلا يأ ءلُصْحَيَو

 :ليقَو ءسفنلا تر ذك طرح :لبقز یر لحرب رفافحتساك يأ ءاَهٍوْحَنَو
 ّحّحص ةعبرأ ةجوأ كلذ ءاروو ٍلتقلا ىلإ اهئاضفإل فرح برضو أ ٌمْطَق وأ لق

 يف ٌعّضرم كلذ ٌلكو ٌرظن هليصفت ضعب يف :لاقو ًادحاو اهنم ةضورلا يف ُفنصملا

 .ُهني ةْعجاَرف لصألا
 8 7 و م و٤ يل وو“ e # كل

 ريغ ةمطاف تقلط هلرقب ديري ناب يأ ءاَهَرْيغ يودي نأب ةيرؤتلا طرتشت الو

 ثيدحلا :كردتسملا يف مكاحلاو .بضغلا هنظأ قالغلا :لاقو )5١9(: ثيدحلا :طلغ

(OTA)دهاشب هل ءاحو .هاحرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو  

 .(۱۲/۲۸۰۳) ثيدحلا يف رحآ دانسإ ىلع



 ef قآلطلا باك

 ت
 اا لل

 قو رذغع الب اَهَكَرَ نإ :ليقو ارس هلا َءاَش نإ ظفللا بع لوقي وأ هتحوز

 نایتخالاب رشت هل ةي الو ظفللا ىلع ٌرْبجُم هنأل «عنملا حصألاو رايتخالاب هراعشإل

 .قالطلا عفدناو ءًاعطق رثؤي مل ةتباصأ ٍةَّشْهَد وأ ِهِتَواَبْعِل ةيروتلا كرت اذإ امأو

 هيلو هَل رص ؛ةقالَط دق اود وأ بارش نم هذ لزب ما نمو :لنم
 :َلِيِقَو ءنرنجاك مهني ال ةنأل آل :لْوَق يِفَو هندعتل وبَهَدَمْلا ىلع ًالغِفَو الو

 ةحاح هيرش اذإ اًمع بَل :هلوقب ٌرّرحاو «حاکنلاک هلام نود قالطلاك يأ يلع

 .نونحبا ُمكح ُهَمْكُح كف «يوادتلا

 .يِفْرُعْلا ىلإ ركشسلا دَح يف ٌعوحرلا يعفارلا يف ُبرقألا :ٌعْرَف

 كرفط وأ كرغش وأ كذبك زأ كؤزُج ؤأ كضصغب وأ كبر :َلاَق وأو :للمق
 ىلإ ةفاضإلاك ءزعلا ىلإ ةتفاضإ تناكف ضعي ال قالطلا ّنأل َعَقَو َقِلاَط كنيس وأ
 «قتولا ىلع سايقلابو عامجالاب كلذل ّجَمْحاَو «صاصقلا نع وفعلا يف امك لكلا

 ةلمجلا ىلع حقو :ليقو «يقابلا ىلإ يِرْسَي مث هام ام ىلع قالطلا ٌعَفي هنأ حصألاو

 ءاهرحنو يتأيس امك ٌقلاط كنيمي نيم ةعوطقل لاق اذإ اميف اًهئدِئاَف ٌرهظتو ءادتبا
 دلا نم صخشلا يف انكم دشأ وهو ندا ماوق هب ّنأل بَهدَمْلا ىَلَع مَ اَذَكَ
 يف امك ءال :ينانلاو «كلذك :امهدحأ ؛ناهجر :يناغلاو «نيقيرطلا حصأ اذه

 «حّصألا يف نيَو يم اذكو ءدقعلاب تاكا للا عطقل عرش قالطلاو «ٌميرحتلاو

 :نِيوَي َةَعْوُطَمَمِل َلاَق ولو «مّدقت امك ٌعوقولا ٍمّدلا ىلإ ةفاضإلا يف ٌرهاظلاو مدا
 دب الف لكلا نع ٌةرابع ضعبلا انلَعج إو األ يبَهْذَمْلا ىَلَع ْعَقَي ْمَل قاط ٍكنْيِمَي

 :اه لاق ول امك :ةفاضإلا ْتْمَل ركي مل اذإف ءةفاضإلا مِل هيلإ فاضملا ٍدوجو نم

 ام وهو دق يذلا الخلا ىلع ٌجيرختلا :يناثلا قيرطلاو «قلاط رك وأ كح
 .باحصألا نع نيسح يضاقلا ةدروأ



oeقآلطلا بانك  

 نم ًارْجَح جوزلا ىلع نال ءَْتَقَلُط اََقِيِلطَت ىو ٌقِلاَط كنم اأ :َلاَق لو

 2000 ُهنأو ءاهاَريس ًاعَبرَأ الو اهتحأ كني ال هنأ ثيح نم اهتهح

 ْمَل إو ِرْجَحْلا لل يضتقملا ببسلا اذه ىلع هل َّنٌكْمَأ ِهسفن ىلإ قالطلا فاضأ

 ةأرملا قالطلا َّلِحَم دل «ّحّصألا يف الإ هتفاصإ وني ْمَل نإ اَذَكَو أل اقالَط وني

 ةفاضإ هيلإ ةفاضإلا لعحت ةفراص ةي نم دب الف هيلإ ٌفاضم ظفللاو «لحرلا كود

 ْرَلَو ُهَْلِحَم ليو عقيف ةدصقو قالطلا طفل جو هنأل ؛قالطلا عقي :يناثلاو ءاهيلإ

 لَو امُهَتفَرَع دق «ناَهْجَوْلا ٍةفاَصإلا يِفَو «قآلّطلا ةي طرتشا ئاب كنم انآ :لاق

 اهًطرض ةيانكلاو ءهسفت يف ٍمَظَُم ريغ ظفللا ّنأل غلف كنم يهجر يِئرْبَمسا :َلاَق

 اًهَتالَط یون نإ :ليِقَو «هل ٌرهظأ يناعملا ضعب يا يهو ادعاصف ِنْينْعُم لمحت نأ

 يل اتناك يل َمِحّرلا يئريتسا ىنعملا ثوكيو يأ «عقَو

 1 36 لر نأ ريش عاكي قي هيلو «قآلطب ةيجَألا ا ُباطِخ :لْمف

 أ ةنإ :يراحبل ا لاقو ءييذمرتلا ةححص [ جاكي دن الإ

 خلاب علا قاحلاب ”مفاشلا ٌجيتحاو '>بابلا ٠

 يف درو ءيش حص هن

 لبق قالط ال ءاج ام :(۱۷۸) ثيدحلا :ريبكلا للعلا يف ثيدحلا يذمزلا حيحص © (0)

 اذه نع - يراحبلا ليعامسإ نبا يأ - ادمحم تلأس :لاقو «4 55ص ١ ج :حاكن

 :لاقف ؟حاكتلا لبق قالطلا يف حصأ بابلا اذه يف ثيدح يأ :تلقف «ثيدحلا

 نع يرهزلا نع دعس نب ماشه ثيدحو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح
 .ةشئاع نع ةورع

 ردن ال ] يي هللا ُلَوُسَر لاق :لاق هدح نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح امأ ©

 . كني ال انني هذ نالَط لر كين ال امن هذ نع الو كلغ امن مآ نذل
 نع بابلا يو :لاقو )١١81١(« ثيدحلا :قالطلا باتك :عماجلا يف يذمرلا هاورف

 ورمع نب هللادبع ثيدح :لاقو .ةشئاعو سابع نباو رباجو لبج نب ذاعمو يلع

 يف دواد وبأ هاورو .بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وهو .حيحص نسح ثيدح
 يف هحام نباو )5١40(. ثيدحلا :حاكنلا لبق قالطلا باب :قالطلا باتك :ننسلا

 )٤۷ 5١(. ثيدحلا :قالطلا باتك :ننسلا

>> 



 قلا باك
۵ 

 .قرف الب حاكتلاب قالطلا ييلعتك كلاب يقتعل ٌقيلعت :ٌعرَف
 ّقلاَط تناك تلح نإ نأ تع نإ :هلرقك َةلاَث ِدْبَعْل أا قيلت ةَحِص حّصألاَو

 هيفي وهو ؟حاكنلا لصأ كلب نال يقنع دعب تع أ قت اذ نيف نال
 قالَ ةَعذبلا لاح يف كلب ال هنأ امك تد دقو ةَبرحلا طرشب ثالثا تاقلطلا
 اهّقيلعت كلمب الف اهّريجنت كيال هنأل « حصي ال :يناثلاو «قيلعت كلميو ةنسلا

 اكنلا لبق قالطلاك

 م م

 .اعطق قيَع ذئيح الماح تناك نإف «قيلعتلا ۴َ م 3

 دنع ًالئاح تناكو رح كدلوف تذكر اذإ يمل هلوق يف راح فالخلا عرف

 جوز يف تسيل اهنأل تقلع ل «ةمصعلا ءاقبل ةييْجَر «قالطلا ي يأ ُقَحْلَيَو
 ْعَقَي مل تلخ م .اهَحَكَت مل تاق لوخشب قلع لو ءلاخ جاوزالا ىنعم الو
 وت ييرطل ايو هلوسدلا كلن حبيس ا 3 ةن لا يف تلخ نإ
 ءِرهْظَألا يف لخذت ْمَل نإ اذكو دب م دحّمال لعق ىلع اهقْلَع اذإ ثالثلا تالل
 نأ نع حاكن لس قالط يلعن نوكي نا : :يناثلا ؛حاكتلا ديري نأ ٌرئاج ال ُهنأل
 كليا يف ادجُو ةضصلاو ق قيلعتلا نأل م «عقي : :يناثلاو «عفترا دق َلّرألا لوألا ديرب

 ُعَقَي ثلاث يفر :عوقولا تقو الو عاقيالا ١ تقو سيل هنأل ؛ُرْثؤي ال ةنونيبلا للتو
 قيلعتلا يهو اهيفصب ٌدوعتف تاقلطلا نم يقابلا | دئاعلا ّنأل ثالث نودب تنا نإ
 هذهو «قالطلا قلع ام ىقوتسا هنأل يثالثب اًهتابأ ن نإ حقي الو «ويلع أعلا لعفلاب
 .ةديدحج تاقلط

 ا
 ىَلَع َنايِفُس اب و ولا لرسَر ثقب : :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأ @

 نکو ادت نأ ةئار س تو .اًِتاَكَدَصَو اهبْرَحَو اَهتَالص ىَلَع نيا نار

 [ رع ني ربع نايس وبار ويس نم ريخ ُدِشاَر ] : :َلاَق دي هللا ُلوْسَر رك اذإ
 ال ام لر لطي ال ] :لاقو هللا | ىَرْقَنب هاصْوَأَو ناس يثأ ىلإ دهع او ناك
 :نئسلا ف يطقرادلا هاور .[ هللا ةَييصْعَم يف ردن الو كلن ال ام نیغ الو مكن
 ,قالطلا باتك نم (45) ثيدحلا :١؟ص ٤ ج



oyقالطلا باك  

 يثآلفلا ٍةِّقبِب تذاع جور دْعَب ولو دج وأ َعَجاَرَو ثّ وذ َقْلَط وأو

 تذاع تل ذا فلاح مه ْرَهظي ملو ٌرمع مهنم ةباحصلا نم ةعامج لوق هنأل

 تبثيف لوألا قيلعتلا ىلع هوانب ْنكمي الو ؛حاكتلا لح دافأ نئابلا لود ّنأل «شالثب

 .هماكحأب حتفتسپ حاکن

 الو ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو ِةَمألاو ٍةَرُحْلا ىلع يأ ءطَقف ناتقْلط ٍدْبَعِْلَو
 اضيأ اعوفرم يورو مُهَل فلام

 .نِقلاك بتاكلاو رّيدملاو ٌضعبملا :ٌعْرَف

 م ل

 هلوق نع ليس قو ةنأل هم ما رح ُةتجوز تناك ٌءاوس يأ ,ثألث ٌرُحْلِلَو

 حيرت وا :َلاق ؟هللاَلْوُسَراَي ةفلاثلا نيو :لبق نار قالطلا :ىلاعت

 ." ناطقلا نبا ةححصو دواد وبأ هاور .«ناّسْحِإب

 م0 لل تح ےک 1 مكس و ق معلا و عكس
 ءاقبل «يعجر ةدع يف ناثراوتيو ءهتحص يف عقي امك «هتوم ضرم يف عقيو

 نب نم رلادبع نل ةثرت ميِدقلا يف قّيجوزلا عاطقنال ِنْياَب ال ءةيجوزلا راثآ

 «""اطوما يف كلام هاور ُداَّمْثُع اَهّتَرَوَف هتوم ضرم يف ةّيبلكلا هتارما َقْلُط بفوع

 :هللا همحر نقلملا نبا لاق ؛(؟ . د79 ثيدحلا :قالطلا باتك :رينملا ردبلا ةصالح ف (©(91)

 .سنأ ةياور نم ٰيطقرادلاو .يدسألا نيزر يبأ ةياور نم هليسارم يف دواد وبأ هاور
 .ءيشب سيل :يقهيبلا لاقو .هقيرط نم حيحص ثيدح وه :ناطقلا نب با لاق

 يفهيبلاو )١(. ثيدحلا :7-4ص 4 ج :قالطلا باتك :نبسلا يف ٰيطقرادلا هاور ®

 :ةشلاثلا ةقلطلا عضوم يف ءاج ام باب :قالطلاو علخلا باتك :ىربكلا ننسلا يف

 نع عيمس نب ليعامسإ نع باوصلاو ههه سنأ لاق اذك :لاقو )١١۳۹۸(« ثيدحلا

 .ليعامسإ نع تاقثلا نم ةعامج هاور كلذك ؛ًالسرم ك يبلا نع نيزر نبا
 .ةرقبلا ةروس نم 7 ةيآلا (©

 ۲ ج :ضيرملا قالط باب :قالطلا باتك :ًاطرملا يف يق كلام مامإلا هاور (©(77)

 )4١0(. ثيدحلا :هالا ص

 يل ةتوتبملا ثيروت يف ءاح ام باب :علتملا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ®

> 



 0۸ _قالطلا بات

 :ليقو ريئاند :ليق افلأ نينا ىلع مشل عير عم تحلوصف :يدرراملاو ُدواد نبا لاق
 امنإو «يلماحم او ميل ةدافأ امك ًاضيأ ديدجلا يف هيلع صن لوقلا اذهو 2 ”.هارد

 .اهمحاَرَف لصألا يف اهتْسَضْرَأ طورشب لوقلا اذه ىلع ثر
 لامتحال ءةياكلا اَذَكَو عفو ادَدَع ىَوَنَو َقِلاَط تن أ كعقلط لاق :لضف

 :َلاَق وو ةضورلا يف ُةركذ امك اهُريغو اهب لوحدملا اذه ف ءاوسو ٌددعلا رظفللا

 أل ةَدِجاَوُف اددَع ىَونَو ىطخي فنصملا ُهَطبض امك ٍبْمصُنلاب ٌةَدِجاَو قاط تن

 «لمعت ال لمتحُي ال يذلا ظفللا عمو لمعت ال اهدّرجم ةّيلاو «يرنملا ضِقاني طفلا

 امو «هتعقوأ يذلا دّدعلاب دخ وتت 7 كنأ ةدحاو ي تا ىنعمو يأ ,يِوَمْل :َلبِقَو

 رهو نيهحولا نم حجر ام هنإ :لاق هنإف َررَحُمْلا هيف عب انه ُفصملا ُهَححص

 بيذهتلا بحاص نع لقنو «هدحو ُيلازغلا حيحصت نع ِهْيَحرْش يف.هلقن هنإف بيجع

 ثلاث هجو ةلاسملا يفو «ةفلاحف ةضورلا يف ُهَحُّحص مرح ال يناثلا حيحصت هريغو

 ثالشلا ىون ناو «ثالثلا عمت م رظفللا ميمج ىلع تاللا هيي طَسب نإ نس لاق

 ةقلط تذرأ :لاق ولو دعب ةدحاولا رك ىفلو «تالثلا عقو قلا تن هلوقب

 .حيحصلا ىلع ىلع ثالثا م عقو تاقلط ثالث ءازجأ نم ةقفلم

 تنا هلوقك هنأ رهف هلا طفل افذحو «بسصنلب ًةدحاو تنأ لاق :ٌعْرَف

 دحاو قلاط

 نأ لامتحال يِوْنَمْلاَف ادَدَع ىَوَنَو يفرلاب ةَدِحاَو تنأ :َلاَق ْوَلَو :تْلُق

 قارفنالاو ةيحرتلا ديري نأ لمتحي ُنألو «ىرحأ عم ٌةدحاو ٌقلاط تنأ ُةُدارم توكي
 ليوأتلا لمع ال صن ةدحارلا نال ُمَلْعَأ هلل او ةَدِحاَو :َلْيِقَو

 ىّكحو ءاضيأ عفرلاب ةدحاو ٌقلاط تنأ :َلاق اذإ اميف راج ُفالخلا :ٌعْرُ

 اضيأ لافقلا نع ثلاثلا ةجولا ٌةعم ينايورلا
: 

 )٠١١١١(. رثألا :توملا ضرم
 .5124ص ٠١ ج :ضيرملا قالط باب :قالطلا باتك :يثدرواملل ريبكلا يراحلا :رظني (78)



 قالّطلا بانك 5م١7

 مفقولا ىلع نوكسلاب وأ قدحاو تاذ يأ ضفخلاب ٍةدحاو تنأ :لاق ول :ٌعْرَ

 .هيف الخلا ٌنايرج دعب الف

 اهجورخل ْعَقَي مَ َقِلاَط ِماَمت َلْبَق َتَناَمَف الت َقِلاَط تأ :َلوُقَي نأ دارا ولو

 َنيح ثالثلا ٌلمتحي ناك ُهنأل و ر ل دی وا باق لق الط ن نع

 عوقو يضتقي الفلا راصق عم ذففللا | اذهو «قلاط تن أ ءا لاق
 ليو يالغلا

 قفل عقول ثالثلا قت 7 الو ٌقلاط تن أ هلوقب يأ ةَدِحاَو
 نع اهججورحخ دعب شاالثلا

 الكل: دا يش ل ا لي
 ل

 ف ماد سار نو ع تبا

 .؟ م هنري له اهب َلوُحْدَمْلا نأ يف فالخلا ١ ةدئاف ٌرهظتو لوألا هحولا نع

 اذكو ءاَهِتْوَمُك ثالث هلوق لبق اه الوشم نكت ل ١ اذإ ايتار اندر 3

 لاق ءانالث :لاَقف ْتَنامف هيلع راصتتالا مزع ىلع قلاط تنأ 508

 .حيحصلا ىلع ةدحاولا ُعقتو حقت ال ثالثا نأ كلَ ال :مامإلا

 ٌبوصنم االت ُهلوق :ليقف «ُةليبس فيك ًاثالث ٌقلاط تن نأ :هلوق يف اوفلتحا :ةَدئاَ

 وه امنإو هقييرعلاب لهج اذهو :مامإلا لاق ؛زييمتلاو ريسفتلاب
 مفوذمحم ردصمل ةفص

 .ًاديدش يرض يأ ًاديدش ًاديز ُتبرض :هلوقك ءاثالث ًاقالط ٌقلاط يأ

 لك أل ,ثآلتف لصف َلْلَحَتَو «قلاط تنا «قلاط تن أ قلاَص تنا :َلاَق ْنِإَو نع هولا ر

 نإف لصف امُهنيِب للتي مل نإو يأ لر «قالطلل ْعقْوُم ظافلألا هذه نم احاو

 مالكلا يف ديكأتلا أل ؛نيتريحخألاب لوألا ديكأت َدّصق يأ ؛ةدجاَو ًاديكأَت َدَمَق

 وَ ومالك يف كلذ م ٌعقو ام ًاريثكو ةتاحرد فرا راركتلاو اغلا ميج يف درهم

 رهاظب ًالّمَع ِرَهظألا يف َقَلَط نإ اذكر كلاب ظفللا ديكأتل ُثَهاََق فاما وَ

 داز ام حقي الف «فانشتسالاو َديكأتلا لعب هنأ ؛ٌةدحاو الإ مفي ال :يناثلاو ظفللا



 1 قالطلا باك

 يأ سَكَع وأ افاننيسا ةكلاثلابو اديكأت ٍةَيياَثلاِب دّصَق ْنِإَو كلّثلاب ةدحاو ىلع صاع م

 دْيكأت ةقلاثلاب وأ ٌكَدّصق امم.ًالَمَع ءناتنشف ءفانعسا ةيناثلابو اديكأت ىّرن ةئلاثلاب

 ريسيلا لصفلا لمت ٌلبقي :يناثلاو «لصافلا لثختل حصألا يف ثل ىلوألا

 ءامهيواستل «ثيلاقلاب يناثلا ديكأت نمف حص قاطو َقِلاَطَو قاط تنأ :َلاَق ْنَِ

 ةا اكا الا دج الا راولاب يناثلا صاصتحال «ينالاب لوألا ۹

 الف ىلوألاب ُب اهنأل لاح لَك ةَقْلَطَف اهِرْيعِل نلف ولف قَءوطْوَم يف رولا

 َقِلَط تنأف َراَدلا تلخ نإ :اهب لوحدملا ريغل يأ ِذَهِل لاق ولو ءاهتعب ام ٌعقي

 بيترت الو «لوحدلاب ناقلعم اعيمج امُهنأل حّصألا يف ناتي َتَلَحَدَف ءقلاَطَو

 ا :ريجنتلا يف لاق ول امك «سْيقألا وهو ةدحاو الإ ممت ال :يناثلاو ءامُهنيب

 :ثلاث ٌةحو ةلأسملا ينو هِرّرَسُمْلا يف هب حرص امك ةدحاو الإ ُحقت ال ُهنإف ؛ٌقلاطو

 َسكَع نإو ءاَمَقَو ٌرادلا لحد نإ قلاطو قلاط هتسنأ :لاقق َءازجلا ّمّدق نإ وهو

 وأ عمجلل اولا ّنأ ىلع يناشلاو لوألا ةحولا يلوتلار يضاقلا ىو «ةدحاوف

 .ةدحاو ْتَعقو بيتزلل انلق نإو ناتن تّعتو عمجلل انلق نإ ءيبيترتلل

 الإ اهب لوما ريغ يف لوحدلاب قي ل (واوإلا لدب يثرب فطع ول :ٌعْرَف
 ا نأ طوقا مق ًءاوسو :يخارتلِل 0 نل او

 قالطلا نل ناسي ٌةَقلَط اَهَعَم وأ عم هَل قلاع تنأ :ٍةءْطْومِل لاق وأو
 O فنجان لي كيف

 ٌقِلاَط تنأ :َلاق ول امكو ٌحَصُألا يف ٍةَءْوُطوَم ْرْيَع اذكو لوألا :امهُحصأ
 َةَقَلَط :َلاَق ْوَلَو ةقلطو ةقلط ٌقلاط تئأ :َلاق ول امك «ةدحاو قت :يناثلاو «نيتقلط

 عاقيإ نيظفّللا نيذه ثومضم ّدأل قَءْوطْوَم يف ناف ةَقْلَط اَهَدْعَب وأ ِةَقْلَط لبق

 ْوَلَو ةنونيبلا لصحتو يأ ءاَهرْيَغ يف ٌةَقْلَطَو ؛كلذك ناعقيف ةقلط اهفبسي ٍةقلط
 قءوطوم يف ناتث عفت يأ «حّصألا يف اذكف ٌةَقَلَط اهل وأ ِةَقَلَط َدْعَب ةَقَلط :َلاَق

 ناتقلط اهيلع ٌمقتف ةقلط اهقبسي ٍةَقلط ٌعاقيإ نيظفللا نومضم َّنأل ءاهريغ يف ةدحاوو

 وأ ةكولمم ةقلط اهلبق ىنعملا نوكي نأ زاوحلل ؛ةدحلاو الإ حقت ال :يناثلاو «ناتبقاعتم



۳۹۱ 

 مث الوأ ةنمضتملا ٌعوقو :امهّحصأ ؛ناهجو قالطلا عوقو ةّيفيك يلو تبا

 .اهلبق ُهلوق وغليو ةسكع :امهيناثو ةَرَجَْمْلا

 رع ل :لاَق ْوَلَو : لصف

 قلطأ أ باسا وأ فْرطلا وأ ,"#بتأ ياولد :ىلاعت لاق روت

 يف اّنأو دع هرم الف او ااف EG ةَقْلَطَف

 فطن :َلاَق ولو «ةدحاو e الف :ةئلاشلا

 N لصأ يف دك لاح لك ةقْلطفٍةقلَط فن يف ةَ

 اا اذكو ءاعم فورظملاو فرظلا يف يفصنلا

 وأ باسحلا ةصق ءارس يأ ؛(لاَح لكبر :ةلوقو رحم حسن يف وه اذكو

Eنإ هنإف ؛ةَقلط يف ةقلط فصن :َلاق اذإ اما ءائيش ديصقي مل وأ  

 ولو قروصلا هذه يف (لاح ٌّلُكب ةَ :ةلوق حصي الف نيتقلط ٌقّلطت َةّيملا ًدصق

 ْوَأ «(ِةَقلَط يف ةَقلَط) :هلوق يف قيس ام هت يهم صفو نفط يف قل :َلاَق

 ابا وأ ءنِيَراَّذلا يف ٌقلاط تن نأ لاق رل امك :نيسح يضاقلا لاق قدح افرظ

 سعوا

 رم ع ا

 دنع يأ ءكانغَم صفو ُةَلهَج ْنِإَو باسحلا ين ًاهبجوم كلذ نل اعنف ُهقَرْعَ

 يف هبجوم هنأل «ناتنث :ليِقَو ةئدارإ حت ال ملعي ال ام نأ < ءةَقلَطَق باسملا لهأ

 ا ا اذإ اميف نيهجولاب باحصألا اًَمُهَهَّبْسَو ةدصق دقو باسحلا

 ايش وني مل ألو .ةانعم فرعي ال وهو يبرعلا ةديري ام هب تدرأ :لاقو قالطلا

 داز امو ةقلط وهو نَميَعْسّمْلا ىلع ٌدازي الف فرظلاو باسحلا م لمع هنأل ةع

 ِداَدْعألا يف ٌروهشملا ٌلامعتسالا نال ءاباسج فرع نإ ناتن :لؤَق يِفَو «هيف كوكشم

 e وب ا
 ق مور

 .ةتئاب :اهنم لقتي ةححسن ىلإ خسانلا راشأ )١( ةحخسلا يف (#)

 .۳۸ / فارعألا (7)
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 ْنِم فلمن لك بري ذأ الإ ءةفلط كلذ ّنأل ةقْلَطَف ِةَقْلَط فلم وأ هد أ هعيمج

 نيت دس اهل قلع قفط نبل نأ الو نح ع يآ قف

 فلي وأ ٍةَقَلَط فاصنأ ٌةَنآلَتَو ءنيتقلط ىلإ فصنلا ةفاضإل ناتقلط قي :يناثلاو

 «ُفصنو ٌةقلط ٍةقلط فاصنأ ةثالث الف :ىلوألا ين نأ نامل ٍةَقْلَط تلو ٍةَقْلَط

 ةروكذملا ًءازحألا نأ ٍةدحاو ٍةقلط ٌعوقو وهو :اهيف هلباقم ةجوو فصلا ٌلمكيف

 :لاق هناك ٌريصيو «ةدايزلا وغلتف ءازجألا ىلع ٌلمتشت ال ٌةدحاولاو ٍةقلط ىلإ ةفاضم

 يتاقلط ثالث مقي هنأ :ثلاث هو اهيفو ءِةَقلط ثالثأ ةثالث وأ ةقلط ْئَمْصن تنأ

 ىلإ وأ يفاضملا ىلإ ٌرُظنن له انأ الخلا اذه طباضو «ةقلط نم يفصن لك ٌلعجيو

 ىلع ّضعبلا فّطعو «ٍةقلط ىلإ ءزج لك فاضأ ةنألف :ةيناثلا يف اّمأو ؟ هبلإ فاضملا
 الإو ةقلطلا أل ؛ةقلط ٌعوقو رهو :اهيف ولباقم هوو نَا كلذ ىضتتاف ضعبلا
 ٌفاضملاو ؛ةفاضم يهف ةرياغتم تناك نإو ٌءازجألاو .ديكاتلل ةلمتحم يهف ترك

 مل ةقلط لث ٍةقلط فصن ٌّقلاط تنأ :لاقف (ًاو)لا ليني مل ولو هيلإ فاضملا عبق

 ٍقدحاو ٍةملك ٍةلزنع لكلا ناكو (ٌياوإلا لذي مل اذإ هنأب اوقرفو «ةقلط الإ قي

 ثلث :هلوقبو ةقلط ؛ةقلط فصن ولوقب ٌعقيف اهّمْكُح ٍةدحاو لكل اهّلخدأ اذإو

 :عئرأل لاف ولو ٍذدحاو ُءارجأ امهنأل َقلَطف ةَ تلو فضن :لاق ؤو
 ٌقَقْلَط لُك ىَلَع عفو اعَبرأ وأ االت و قط وأ قع یک ب وأ نكْيَلَع تعفو

 ءلمكتف ةقلط ُضعب وأ ةقلط نهتم ةدحاو لك باصأ هيلع كلذ حرر اذإ هنأل

 نع ُهلاق ام دعبل لوألا حصألاو «عيمجلا ىلع ٍةقلط لك ٌمسقي ُهنأ :دجو رئاخذلا ينو

 َعئِزْوَت دصق نِإَف ةكرشلا يضعقي رظفللا ٌرهاظ ّنأل هب ٌلُِع كلذ ىون ول مَعَ «مّهقلا

 ءودصقب ًالمع آلف ٍعَبْرأَو آلف يو نان نيت يف عقر ني ةف لك

 :ِرّرَحُمْلا يف قوو هلا نع نع ل ريدقتلا اذه ىلع فلل لمي ال قالطإلا ةنعو

 امك ثالث ٌعوقو :ةباوصو «خاّسنلا نِي ٌرْهّس وهو ,اعبرأ نك اذإ اميف عبرأ عوقو
 رهاظ ّنأل صأا يف ارِهاَط ْلَبقُي مل ّنُهَضْعَب هب کنی ت وأ: :لاق ن نِإَف «باتكلا يف
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 قالطلا ناك ّنُمنيب ةقلطلا تناك اذإ ةنأل لبي :يناثلاو ؛ةكرشلا يضعقي رظفللا

 ٌلبقي الف َنُكِيَلَع ةلوق امأ كيب صوصنع فالخلاو :يوغبلاو ٌمامإلا لاق ٌنُهنيب
 كاذف كيب يف لبق ال :انلق اذإو «يعفارلل ثحب هيفو نعي لب ًاعطق اذه ُةريسفت

 :هلوقك نهَضعب لصف اذإ ماف «قالطلا ضعب ٌلطعو قالطلا نع ٌنّهضعب ّجرخأ اذإ

 ىلع ثالثلا عيزوتو هذه ىلع نيتقلط تدرأ :لاق مث يتاقلط ثالث ٌنكنيب تعقوأ

 اَهَعَم كتك رشا :ىرخألِ لاق مث اَهَقْلَط ولو صوصنلا م حصألا يف لبي تايقابلا

 كلذ ٌرخآ لاق ْوَل اذكو ءالق الرو ةيانك ُهنأل « َْقْلُط یون ناب َيِهَك تن وا

 .ُةانلق امل ِهتََرْمإل

 «دوجوم ةنسلاو نآّرَقْلا يو «دوهعم مالكلا يف ةنأل اسال معَ :لصف

 سَ اكس ري الو نفل وهف ّلّصفنا ناف غلا لما عامجإب يأ یلاتصتا طرب

 لاصتالاو :مامإلا لاق الصنم ةداعلا يف ٌدعيو «لاصفنالاب ریش ال كلذ نال يعور

 نيصخضلا مالك نيب لمنح ُهنأل «لوبتلاو باجيإلا نب طرشي ي ام ّْلِبَأ انه طورشملا

 مالك حتي لوبقلار باجيإلا عطقني ال كلذلو راحاو صحخش مالك نيب لمحي ال ام
 لت نأ عيبلا يف اسد دقو «حيحصلا ىلع كلذب ُءانتتسالا ٌمطقنيو «حصألا يف ريسي

 :حّصألا يف ِنْيَِيْلا غارق لبق ءانفينمالا يوني نأ طَرَتْشُيَو تلق «لطبي مالكلا

 هنأ ّركذ لب .يعفارلا ُهركذي مل حصألا اذهو ؛اهلّوأ راقي مل إو يأ ملأ لاو

 نأ لف لال :امهدحأ ناهججو هيف ظفللا لأب ءانثتسالا ةصق نري نأ طرتشي له

 عوقو دعب اقش زعيم اسال أل :امهحصأو «ىشتسُملا مات دعب ينسي

 يف ةطوسبم اسلا يلع ٌعامجإلا ّيسرافلا ركب وبأ ىَعُدا ام اذهو یغلیف قالطلا

 .اهمحاَرَت لصألا

 :َلاَق ولو دش ام الإ عامجإلاب طاب قرغتسملاف يأ وارا مَع طري
 ٌلمعيو ةقلط ُمقيو «قيرفتلا ىلإ ًارظن ةَدِحاَوف َةَدِحاَوَو نيش الإ اندا قلاط تنأ

 ثالغلا عقويو «عمجلا ىلإ ارظن ثالث :ليقو «نُيتفلطلا يأ نيتمدقتملا نم ءاتعتسالا
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 :ليقو «قيرفتلا ىلإ ارظن ثالثف ةدحاو الإ ةدحاوو نينا وأ «اقرغتسم هنوكل

 يبأل افالح ُةّسُكَعَو ءقافتالاب ساب يفت نِ رهو ءعمجلا ىلإ ارظن «ناتنث

 ال ني الإ مقي اال ىنعملا أل نايف َةقْلَط الإ نيم الإ اقل :َلاَق ولف «ةفينح

 الإ اناث أ «ناعقيف ثالشلا نم ةيقابلا ىلإ مصنف نيتنئالا نم عفت ٌةدحاو الإ ناعقي

 نوكي نأ نع لوألا جرم ءانتسالاب ًءانثتسالا بقع امل هنأل َناَتنَِق يلا الإ ثل

 نيستثا الإ ثالثو شال نم نيتتنثا الإ ثالث ًءانثتسا ٌءانئتسالا كلذ ناكو ءاقرغتسم

 قرغتسم َلَّوألا ًءانتسالا ّنأل آلف :َلْيِقَو ةدحاو الإ ثالث :َلاق ُهنأكف ةدحاو

 لوألا ًءانشتسالا نال َهَقْلَط :َلْبِقَو ءاضيأ وغليف ٌرغل وه ام ىلع برم يناثلاو غال

 ٍتنأ :لاق ةنأك ٌريصيو «مالكلا لو ىلإ يناثلا ُءانتسالا فرصيف هقارغتسال ٌدساف

 000 نأ ناسف اا الل اسمح وأ نتن الإ اتال الإ قلاط

 اقيا ىلإ ٌليبس ال ُهنأل ؛ٌرغل ثالثلا ىلع ةدايزلا ّنأل ثلث :َلْيِقَو ءلففللا بوم

 57 امال وا يغليف اقرغتسم ءانثتسالا ناك كلذك ناك اذإو ءاهركذب ٌةَرْبِع الف

 حقي :يناشلاو ؛لمكق ٍةقلط فصن ىغل ُهنأل حْيِحَّصلا ىَلَع ْثآلَف ِةَقلَط فلمن

 امنإ ٌليمكتلا ّنأل ؛لرألا ٌحيحصلاو لكلا ءانئتساك يفصنلا ًءانثتسا ٌلعجيو ناتن

 .ميرحتلل ًابيلغت عاقيإلا فرط يف ٌنوكي

 قبلغتلا دصقَو هللا اتي ْمَل نإ وأ هللا َءاَش نإ قاط تن :َلاَكْوَلَو لعن

 ًءاَش ذإ لاف منَ ْنَم ] :ٌمالَسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقلف :ىلوألا يف اّمأ ْعَقَي ْمَل
 + عب

 ق ماع اذهو "7 ٍدانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو «يذمزلا ةتسح [ ىتشتسا قف هللا

 برك يدعم ةياور نم يناهبصألاىسوم يبأل ةباحصلا ةفرعم قو :َاَمْيَألاَو قالّطلا

 نيهي ىلع فلَح ْنَم ] :لاق ج هللا لوسر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثيدحلا (”5)

 باک :عماصلا يف يذمرتلا هاور .[ هيلع كح الق «ىتتتسا ٍدَقَف هللا َء ءاش نإ :َلاَثَف

 رمع نبا ثيدح :لاقو )٠١۳١١(« ثيدحلا :نيميلا يف ءانئتسالأ يف ءاج ام باب :روذتلا

 :لاقو «(۳۳/۷۸۳۲) ثيدحلا :ناعألا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .نسح ثيدح

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه



 قالطلا باک ۳6

 مدع ألف :ةيناثلا يف اًّمأو "[ هؤاينث ُهَلَفىتْسْاَو َقْلُط ْوَأ قحا ْنَم ] :ًاعوفرم
 ىلاعت هلل | ٍةئيشم فالخم ٌعوقولا نالو «ةمولعم ريغ ةئيشملا نأ امك مولعم ريغ ةئيشملا

 «عقي ال هنإف ؛ض دايبلاو دارسلا نيب تعَمَح نإ ٌقلاط تنأ :َلاَق اذإ ام ةبشأف ءٌلاَحُم

 في ةنإف ىلاعت هلا ركذب كربلا دصق اذإ اّمع قبلا َدّصَقَو) :هلوقب رراحاو

 هللا عاش نإ َرادلا تلد نإ ٌقلاط نأ :هلوقك يأ «قيلغت دافعا ٌعَمَي اَذَكَ

 عيبلاك يأ فرصت ّلُكَو رذتو نيَو كلا ًءاش نإ رُخ تنأ :هلوقك يأ قع
 رق ا تارتما نم ورغو

 تسيل وأ ؟ةئيشملا يف كلل ثنحلاب مكحي ال نكلو نيمي تدقعنا له :ٌعْرَف
 ما ص #

 .يناثلاب يوغبلاو لّوألاب ينايورلا م مزح ؟ًدلصأ ٌةَدَقَعَنُم

 اَمْنِإ هنأ «ئاشتسالا عليو يأ ٌمّصألا يف َعَقَو هللا َءاَش نإ قاط اي :لاق كو

 ًءاش ْنِإ ةوسأ اي :َلاقي نأ معي ال هنأ یر الأ ءءاَمْسأل ند لاَعفألا يف لَمْ

 عحريو قلاط تنأ وأ كّقلَص :هلوقك ىتعملا ىف ٌءاشنإ نال ؛عقي ال :يناثلاو ا

 . دارملا ىنعملا يارن وأ ءانثتسالا يف َعْضولا يعارن له انأ ىلإ الخلا ٌلصاح
e2 يه  

 ؟عوضوملا ماقم ميف

 ما عا

 ةغيصلا وهذه نال ٌعَصألا يف الف ىَلاعَت هللا َءاَشَي نأ الإ قاط تأ :َلاَق وأ

 ام اذهو قئيشملا مدع لاح يف عوقولا ّرصح ُبحوت اهنأل قيشملا مدعب ٌقيلعت اضيأ

 َرحَمْلا رشا لمصر قالطلا َعَقْوَأ ةنأل 2 :يناشلاو «صنلا نع لالا ٌةاكح

 اط نأ :َلاق ول امك ٌراصو «صالخلا لص الف ةمولعم ٌريغ اهنأو ةئيشمل

 للا مه ا کر كيو تان ير اب
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 عمي هنإف (نأ) ةزمملا حتفب هللا ءاش نأ وأ هللا ءاش نإ قلاط تنأ :لاق ول :عرف

 !؟7 4ص ۳ ج :ءانتسالا يف لصف :قالطلا باتك :ةيادملا ثيداحأل ةيارلا بصن يف )۳١(

 ؟۲ ١٤ص ۲ ج :قالطلا باتك :ريبا صيخلت ف .ظفللا اذهب بيرغ :تلق :يعليزلا لاق

 .برك يدعم ثيدح نم ةباحصلا ليذ يف ئيدملا ىسرم ربأ هجرحأ :رجح نبا لاق
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 .ٌديز ًءاش ذإ وأ ٌديز ًءاش نإ اذكو «لاحلا يف

 مث ٌردقلاو ءاضقلا ئقبسي نأ الإ اذك ٌلعفأ ال ينأ قالطلا ىلع :لاق ول :ٌعّرف

 ال :هيواتف يف حالصلا نبا لاق «نيميلا ريغ هنم ردق ام جارخإ تلصق :لاقو ءهلعف
 و

 مدع لصألا ّنأل «لقألاف ٍدَدَع يف وأ ءعامجالاب الق قالَط يف كلش :لمصف

 ُهل تناك نإ ٌمجاريف :ىلوألا يف اّمأ ءنيتروصلا يف يأ رولا ىفخي لَو ءدئازلا
 :ةيناثلا يف اّمأو اَهقلَط رجني الإو ءةبغر هل ناك نإ حاكنلا ٍدّدَجِيلَف الو ءَةَعْحّرلا

 بارع رئاطلا اذ ناک نإ :َلاَق ولو ثالث عاقب ال نيتقلط َعاقيإ دي نأ ٌعرولاف

 قآلطب مكب مل اَلِهَجَ قاط يتارماف هني مل نإ :ُرخآ َلاَقَو قاط تن

 ءربارغ ريغ هنأ زاوجل قالطلا عوقرب مكحي م لاق اع امهّدحأ درفنا ول هنأل ِدَحَأ

 هدول لجوال الف هتك يعي الرعآلا قل عاكلا قب لصألاو
 ي نأ ىلإ يأ امّهنع ٌعانتمالاو يأ ُناَيَبْلاَو تخبل | ُهَمِرَلَو اَمُهاَدْحِإ ْتَقْلُط

 دنع امارت وأ قالطلاب اًهَهْفاَش ناب يأ ءاَهَلهَج مث َ ادب اًمُهاَدْحِإ َقَلَط ول

 يأ رك ذي ىتح فقر ءاهييسن مث قلاط اَمْكاَدْحِإ :هلوق
 ٌةَمَرَحُم امهادحإ نال ًابوخو

 ناف يأ ءلْهَجْلا يف ف ُهاَنقَدَص نإ نايب ُْبَلاَطُي ًالَو ءوابتشالاب ىرخألاو قالطلاب

 وأ تيسن :هلوق يف باوجلاب نم عنقي م لطم انأ :تلاقو ةدحاو تردابو ُةانْيَذَك

 لَكَ نإف ءاَهْقلَطُي م ُهنإ ٍةَمزاح نيميب ُبْلاطي لب ءالمتحم ُهلوق ناك نإو «يِرذَأ ال
 ۰ .ةدودرملا نيميلاب يضقو تفلح

 يف لبق ةّيبْجَألا تدق :لاقر قاط امكادخإ :ةّيجَألَو اَهَل لاَ ْوَلَو

 ىلإ فرصني رظفللا َرهاظ ّنإل ؛ُلَبقُي ال :يناثلاو نسل رخال لامتحال حصا

 يملا ىَلَع الف ةّيتْجَأ تذَصَق :َلاَقَو َقِلاَط بير :َلاَق ولو ءاعرش كولمملا

 ةّيحالص ثيح نم بنيز ٍرظفل يف ةكراشملا نال ؛ىلاعت هللا نيبو ُهنيب اميف نيدو يأ

 ٌلبقي ال يذلا ّصنلا ثيح نم اهنإف ءامكادحإ رظتفل يف ةكراشملا فالف اهل مسالا



 قآلطلا باك ۳۹۷

 «ةقباسلا ةروصلاك هبيميب َّْدَّصُي :يناثلاو ةّيبنحألا ىلإ ةفرص لبق كلذلف َليوأتلا

 :لاق مث ٌقلاط بيز :َلاق نإ :ثلاثلاو ءحاكتلا ٌءاقب ٌلصألاو ُهلمتحت ةيمستلا أل

 .فيعض وهو ٌلبقي مل بنيز ُتقلط :لاق نإو «ًلبق ةيبنجألا تدرأ

 ظفللا ٍةَّيحالصل تقلع ُةَنْيعُم دَّصَقَو قلاع اًمُكادخإ يجول لاَ ولو
 ُهُمَرْلَيَو ريما هيلا مدعل ءاَمْهاَدْحِإَف ءاهنيعب ةدحار دقي ل نر يأ ألإَو كلذل

 يف ُنِيعتلاَو :ٌماكحألا اهيلع بتر ةَقْلطملا فرع يأ «ىّلوألا ِةَلاَحْلا يف نال

 ىلإ هع نالرْعتو ةحوز اهنأل حصألا ىلع يعحرلا ال نئابلا قالطلا يف يأ ءةيناثلا

 وأ نايبلاب يأ ءاَمهب ُراَدَبْلا ِهْيَلَعَو حاملا روظحلا طالتخال «ننيغتلا وأ نايل

 هلوقب عنقي الو ٌرّرُصَو ىّصع َرْخَأ ولف ءاهنع ُهُكْلِم َلاز َّْمع هيسبح عفرل نييعتلا
 اهي مث اهنيعب ةدحاو َّقَلط اذإ اميف ٌةمالكو ءانُه يعفارلا ةقلطأ اذك ةَنيَعُمْلا تيسن

 ءلاَحْلا يف اَمُهَتمْفَتَو «ينايورلا هلاق اذكو «نايسنلا يف ُةانقدص اذإ لوبقلا ييطتقي

 ىلإ فورصملا دراسي ال َنّيع وأ َنّيِب اذإو «تاجوزلا َسْبَح دنع ناتسوبحم امهنأل

 .ةانلق امل ةَتلَطُمْلا

2 
 َرُحن ةنأل َنِّيع مث ديصقي ل وأ ةنيعم دصق اذإ اميف يأ ءظَقْللاِب قالْطلا عَ ا ےس

 ال عوقولا ًالوَلًاضيأو «نييعتلاب ٌرَمؤيف نّيعتم ريغ هح نأ لإ ةريحأت روج الف قالطلا

 لحب يف ال «ٌمقول ةلبق حقو ول هنأل «نييغتلا هنوف نيب مل نإ :َلْيِقَو ءامهنم عم
 ةمرتلاو قالطلا بحوأ جوزلا نأكف نيعم لح يف لإ قي الف ٌنيعم ٌءيش قالطلاو

 .كلذل ةلوليحلا تعقوو ُهمامتإ مزلأف ةعقوي لو
 .نييعتلا نم ُبسحت َةّدِعلا ّنأ حصألا :ٌعْرف 2

 0 1 ع ٠ 0 . هو <
 ىقبت امهادحإ وأ اتام اذإ امهنأ يتأيسو «نيتح وزلا ٍةايح يف هلك اذه :ةيبنت

 إو ءكاذف ظفللاب قالطلا امْعقوأ نإ ٍنعنيحو يثاريملا مكح نايبل نييعتلاب ةبلاطملا

 «ةرورضلل هدانسإ نم ب الو توما دعب قالط عاقيإ ىلإ ٌليبس الف نييعتلاب ٌةانعقوأ
 «فالحلا ٌمفتريف ٍظفللا تقو ىلإ :مامإلا دنع امهحصأ ءناهحو دنس ام ىلإو



 ۸ . قالا باك

 .توملا لق ىلإ :يلازغلا دنع امهُحّجرأو
 مهي ال قالطلا ّنأل «نايبلاب ةبلاطملا ىقبنو اهدصق لل يأ ءاَناّيَي َسْيَل ُءطَوْلاَو 2 2 2 ., 7 رر وکر رر

 .ةنايب اذكف لعفلاب

 اهله رها ةمزليو ائاب قالطلا ناك نإ دخ ٍةءوطوملا يف قالطلا َنّيَب ول :ٌعرف

 تقلحو لَكَ ذإو ءفلح اهدارأ هنأ ٌةءوطوملا تعد إف لبق اهريغ يف َنّبب نار
 .ةهبشلل َدَح الو هلا هيلعو اًمَقلط

 اءادتبا لعفلاب لص ال حاكنلا كلي نال ءامهنم ٌةدحاو دعي م اذإ ادي لَو

 لماشلا بحاص ةلقن ام اذهو ئطولاب ةعحرلا لصعت ال كلذلو «لعفلاب كرادتي الف

 اماذهو «ئطولاب حصيف رايتخاو ٍةوهش ُنييعت اذه أل «نييغت :َلِبقَو ءّصنلا نع

 راس هيلإ راصو :يلماحملا لاق ءربسهذملا ٌرهاظ ُهنإ :لاقو «نيرثكألا نع يدروملا ُهلقن

 .يباحصألا

 ىلع ٌمانب ناهجو ًانييعت تاعاتمتسالا رئاس نوک يفق ًانيبعت ٌةانلعج نإ:

 .كلذب ٍةَْيبَرلا ميرحت يف يفالخلا

 الإو ةبلاطم الو ٍةَءوطوملل ٌرهم الف ىرخألا يف قالطلل انييعت ُهانلعج نإ :ٌعْرَ
 فلاب قالطلا قي انف نإ ٌرهملا اهلف ٍةءوطوملا يف قالطلا َنَّيع نإف «نييعتلاب بلاط

 .يناروفلل لامتحا هيفو ؛الف نيبعتلاب اتل إو

 مي ال جوزلا أ ءنييعت َءطولا نأ ىلع اعيرفت هّريغو غاّّصلا نبا َرَكَذ :ٌعْرَ
 ٌروهمجلا ّقلطأ املو ءانييعت ٌءطولا لعجي م اذإ امّهنم مدي امنإو ًءاش اًمِهِينَأ ئطو نم

 .نريعتب سيل هنأ مهدنع حصألا دأب كلذ َرَعَْأ اعيمج امّهنم نمل

 .هلوقب ًالمع لاَ قلما هه :ٍةَدِحاَو ىلإ ريم َلاَق ول

 ْىلْطَأ مل :لاق ول اذكو «ىّرخألا يف قالْطلا ناب هُم ةجوزلا :لاق ول :ٌعْرَف ما” منو م . ١ 000 رر ر 200 مع
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 مِكَُح يذه عموذه اذكو يأ هِذَه ْلَبِهِدَه ْوَأ ِهِدَهَو ِهِدَه تذّرأ وأ

 ةنع ُةُعوُحُر لبق ملف ةيناثلا ٠ قالطب ر رقأو عحر مث لرأل قالطب وأ هنأل ءامهِتالْطب

 يف نأ ءرهاظلا ىلإ ةبسنلاب اذهو ءويلع نحب روا هنأل «ةيناثلا قالطب ُهرارقإ لبو
 ريغ ال اه وأ اًهاَوَن ْنَم ةقلطملاف نطابلا

 نأ ةضورلا دئاوز نم ٌرهظألاف ؛وذهف هذه وأ هذه مث هذه تدرأ :لاق ول :ٌعْرف

 ةيناثلل فرعا ُهنأب ٌمامإلا ضرتعاو بيترتلا نيفرحلا ءاضنقال ةيناثلا َنوُد قلت ىلوألا
 .قحلا وهو :يعفارلا لاق .يذهو هذه :هلوقك نكي ًاضيأ

 دق ُهنأل ثزإلا نا ُهَبلَطُم تق نييْغَتو ناب لق امُهاَدْحِإ أ اتتا لو

 اللا ناك إلا نم ترب لني وأن اف نین امه نم هنرإ تبث

 ىرخألا نم ثريو نييعتلا دنع وأ ظفللا دنع قالطلا عقي انلق ٌءاوس انئاب

 بنيت ال هثراَو نايب لوب ُرَهْظَأْلاَف «نييعنلا وأ نايبلا لبق ٌجوزلا يأ تام ولو

 ةفلخي الف ٍةوهش ٌرايتخا ةنإف رييختلا فالخب هيلع ٌعالطالا نكمي ٌرابخإ نايبلا نال

 موقي : :يناشلا لوسقلاو «تامو ٍةوسن عبرأ نم رثكأ ىلع َمّلسأ ول امك ويف ثراولا
 ثروت : ال حاكتلا :قوقح أل ءأقلطم حلل :ثلاثلاو «قوقحلا يف : امك اقلطم ُهماقم

 .لصألا يف اًيمحاَرَف ريغصلا يواحلا ُهَعبتو «ىرخأ ةقيرط يلارغلا حجرو

 لهجو رح يبق الإَو ّقِلاَط يترا ابارغ ءرئاطلا كلذ ناك نإ :لاق ْوَْلَو

 لاوز مَع ةنأل ؛ناّيبْلا ىلإ أراب عاتمتسالاو ٍدبعلا م ادختسا نم يأ ءاَمُهنِم عِبُم

 ىلع ثراَولا ناب لقي ْمَل تام ناف تارا ىدحإ قالط َهبشأف اًمِهِدَحَأ نع ِهِكَلِم

 ٍةَعْرفْلِل نالو ءدبعلا يف قرا ُءاقبإو ثرإلا نم ةجوزلا عنم يف مهتم هنأل ِبَهَدَملا

 مو «نيتجوزلا نم مهما قالطلا يف الخلا ىلع هنأ :يناثلاو «قتعلا يف الحم

 مَن يذلا نأ رك ام إو يح رش يف نيقيرطلا نيذه نم ًادحاو يعفارلا حجر

 فصلا ذأ :ْمَلْطاَو :فالدحلا انتيئأ إو ةماقم ُموقي ال هنأ هحيجرن ىلع لوح

 معاق ل

 2 ثدِحلا ثراولا َنّيع اذإ امب يسخرملا ُهّصخو «وريغو رّرَحُمْلِل اعبت فالخلا َقلطأ



 .iV قالا با

 «نسح وهو :يعفارلا لاق «هسفنب هرارضإل اعطق لبق هنإف سكع اذإ امأف قأرلا

 نبي عرقي لب ءًاضيأ ُهلاق يسحرسلا ريغ أو يعم هنإ :ةضورلا يف فئصملا لاقو

 وأ ةحصلا يف ٌقيلعتلا ناك اذإ يأ ءَقَحَع َعَرْفأ نِإَف ةموصحلل الصف ِوأرَمْلاَو ِدْبعْلا
 .ةَعْرفْلا ةدئاف وه ذإ ثلا نم جرحخو ضرملا يف

 .ًانئاب قالطلا ناكو اهيْيمُي يف ثنِجْلا تعا دق تناك اذإ الإ ٌةأرملا ثرت :ًعرَ
 ال هيئارما ىَدْحِإ َّلَط ول ام ليلدب هيف اه لخدُم ال ذإ قلعت ْمَل َْسْعَرَق وا

 يف يأ ءقِرَي ال ةن ْحَصألاَو .هيف اهب درو ّصنلا إف يتتعلا بفالخب ةعرقلا لخدت

 لاق بعت :يناثلاو ؛كلذك نيف هيلع تجرح اميف روت م ةَعْرقْلا أل ءةلاحلا هذه

 تجرح اذإ نمي امكف ًقّرلاو معلا يف لمعت ةعرقلا ّنأل ٌرهاظ وهو :ينايورلا

 ؛ناهجو لوألا ىلعو ؛لاكشإلا لوري اذهىلعو ِلْيِدَع ىلع تجرح اذإ قرب هيلع
 هلام قاب لاكشإلا نأ :امهّحصأو «هيلع جرحت نأ ىلإ ُداَعَت ةعرقلا ذأ :امهدحأ

 ام ءرهاظلا يف الخ ا ٌليعو :نْيُِمْلا بحاص لاق «ءادتبالا يف ًاعيمج امُهنع ُفقريو

 بيصن يف يفّرصتلا يف ًاضيأ ُفالنخلاو :لاق ءًاعطق هيف فرصتلا ُكلميف نطابلا يف
 رسكو هلوأ حتفب وه (قرب):فنصما لوقو ءاعطق ةكلم الف ُهنم اهبيصن اّمأ ءةَجْوَرل
 ,ويلع حصو طنب ةطيض اذك هينا

 ًاميدق امهب قالطلا نرفصي اولازي مل ًءاملعلا نل ٌيِعْدبَو ينس قالطلا :لصف

 يف قالَ :َناَبْرَض َوُهَو ,يتايس امك هب ررضلا لوصحل يِعذبلا ُمُرْحَيَو ءاثيدحو
 ٌزرتحاو «حيحصلا يف رمع نبا )ق هنتر عامجإلاب ٍةَسْوُسْمَم ٍضِيَح

 هََلأَس نإ :َلْيِقَو (مدنالو لوطي الىتح ٍلئنيح َةّدِع ال ُنإف ءاهريغ نع ٍةَسوسمملاب
 ٌَنُموُفلَطَمإ» :ىلاعت لوق قالطإل هلباقم حصألاو ٍةّديلا ليوطتب اهاضرل هْرْحَي مل
 هلرقل (يف) ىنعم (ماللا) دوكت وأ هلا يف َنعرشي يذلا تقرلل يأ 4ً

 .مودي )١(: ةحسلا يف (#) رح )١(: ةخسنلا يق (#)

 ١ / قالطلا م0



 قالطلا بانك ۳۷۱

 لوت قالطإل يبق اَهُمَلح ْووُجَيَو ءرشحلا لوا ين يأ "4 رثَحْلا لول :ىلاعت
 مدعل (حّصْأِلا يف يبا ال دع ْتَدَفا انْ اًمهْيَلَع حانج الفل :ىلاعت

 :يعفارلا لاق ؛لاملا لذب ىلإ ٍةحاحلا ٌدوجو :هلباقم جوو «ليوطتلاب اهنم ىّضرلا

 .ءادتفالا قلطم ال لاملاب ءادتفالا ىلإ اهتجاح اهعلخ زاوح يف ىنعملا :لاقي نأ ةبشيو

 قالطو «هيلع قيلطتلاو «ىلوملا ىلع ضيحلا يف ُبحاولا قالطلا مرحي ال :ةيينت

 تح ىلوألا يفو «ٌقالط اهنإ اف اذإ «ةقفنلاو رهملا نع وزجعل ةقرفلاو نيمكحلا
 نم ويكمتل قالطلاىلإ ئجلم ٌريغ وهو يبلطلا ىلإ *'ءاذيإلاب اًهَحَرْحَأ هنأل ّيعفارلل
 .ةئيفلا

 َعوُرُضلا هباقعتسال ٌمّصألا يف ينسف ِكِضْيَح رخآ ّعَم قاط تنأ :َلاَقْوَلَو

 رجخآ ْعَم ْوَأ «ينايورلا ُهَحكصَو ؛ضيحلاب هنارتقال ؛ٌيِعَدب هنأ :يناثلاو دلا يف

 َلاقتنالا لعجن مل اذإ اذه يظلغألاب اذحأ يِبَهْدَمْلا ىَلَع يعذب هيف اَهأَطَي مل رهط

 نإو ءاينُس انه عقو ؛ةقباسلا ٍةروصلا يف ايعدب عقو كإف ر ضيحلا ىلإ رّطلا نم

 ٍةَدعلا يف عورشلاو ٌرْهَطلا هتفداصمل ينس وهف ارق ةانلعج اذإ ام سكنا ًاينس عقو

 .بهذملاب ةضورلا يفو انه كلذ لجأل ُفنصملا ٌرّبعو «ةبقع

 باتك يف يعفارلل ٌعقوو ءضيحلا يف قالطلاك يعذب ساقنلا يف فالطلا :ٌعْرَ

 هيف ئو رهط يف َقآلَطَو هيلع دوقنم وهو اعذب نوي ال هنأ يضعقي ام ٍضْيَحْلا
 إف ؛ٌلْمَحْلا َرَهَظ رل قالطلا ىلع مدني اعر ُهنأل «ُلْمَح ْرَهْظَي ملو لبق ذَق نم
 .دللولا لوح عم قارفلا ىلع ُةَسفن َّنْطَو ةنأل ؛هئافتنال هيف ةَعدب الف ٌرهظ

 ّىِطَو ول اذكو نم لمحلا ثودح لامتحال ؛ءطولاك ُهءام اهلاخدتسا :ٌعْرَ

 دعبل ةياغ يف قولعلا ذإ ٌرظن هيفو «ةضورلا يف حصألا ىلع جدلا ف

 يف قولعلا لامتحال ّحّصألا يف يعذب اًهَقلَطَف َْتَرُهَطَو ًاضْئاَح طو ولف

 .ءاليإلاب :ةخسن يف (#) .۲۲۹ / ةرقبلا (۳۹) .۲ / رشحلا.(۳۸)



 A هر 1 1 00 ی ر

 رعشت ضيخلا ةعيه نال ءايعدب كوكي ال :يناثلاو ةعيبطلا ةتعفد امث ةيقبلاو «ضيخلا

 ا

 مدنلا ءعافتنال ءاهلمَح َرَهَظ نس َقالَطَو «ضيحلا ق اهتعلاجمل ءاَهعْلَخ لحي «ةءاربلاب

î 

 اهرب نأ لبق ىرحألا | َّقلَط مث ءاشادحإل مس «ناتأرما ل تناك ول :ةي

 .ًاًيعدب قالطلا نوكل رح ببس اذهو مآ 8

 oe نما of a لل 0 30
 يشب يي الو يس را لاح ي ةحون فص ىلع نعول ع

 يعفارلا لاق «ىيلطتلا عأ ؛اهوركم نكي :َليقو إلا نود ةعحارملا بابحتسا

 .اًهِلاَوُسَكَم اهرايتحاب وأ ميا هرايتحاب ةفصلا تَقلعت اذإ :لاقي نأ ٌنكمو

 ٌرمع نبا ثيدحل رهط َدْعَب َقْلَط َءاَس نإ مث َةَعْجْرلا هَل نم اعذب قط ْنَمَو نا
 هيف ٌبحتست يذلا نامزلا يعفاشلا َقَلْطَأو :يدرواملا لاق :(؟ ””يحصلا يف ريهشلا

 ءاهب باطخلا َعفترا جام ملو تضم نإف «ةضيحلا َكْلَب ةيقبب ص وصخ وهو ةعحارلا

 هيلت يلا ةضيحلاو رهَطلا ةيقب وهف ويف اهَّعَماح رّهَط يف اقلط اذإ اذكو
 .ًاضيأ عفتراو كلذ ىّضقنا لعفي مل اذإف

 َنِهِتالَط ف ةعدب ال ٍةَسْوُسْمَمْا ٌريغو اهُلْمَح َرَهَظ لاو ةريغصلاو ةسيآل :ةَمِتاَح

 .دالو ببب مدن الو ٍةَدِعلا ٌليوطت هيف سيل ذإ «ةنس الو

 «يضقنت ىتح هي

 قعدبلاب اهِقالط لاّصتإل ءلاَحْلا يف َعَقَو ٍةَعْدبلِل َقِلاَط تنأ :ضئاحل لاق ْوَلَو
 ْنَمِل وأ هَلْ ةفصلا دوجول لاستغالا ىلع ٌفقرتي الو يأ ٌرّهْطَت َنْيِحف ةّسلِل وأ

 ٍدْهَع ىَلَع ُضِئاَح يهو ُهنَأرْا َقْلَط هنا أ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع ؛مفان نع (40)

 ل هلا ُوُسَر اقف ؟كِلو نع ا لور باطلا ن مَع لاف .قل هلا لوُسَر

 اذني كلتشأ اع نإ م رهط مَ ضي م نط یخ ایش م ھجری هرم ]
 يراخبلا هاور اسلا اهل ىل نأ هللا رم يت ٌهَدِعْلا كليش؛ سمي نأ لبق قلص ءاش نإو

 باتك :حيحصلا يف ملسمو )25651١(. ثيدحلا )١(: باب :قالطلا باتك :حيحصلا ف

 *.(1 41/١ ثيدحلا :قالطلا



aAقالّطلا با  

 نجف ف اتسم انِإَو ءلاَحْلا يف عقر ةنسلل قاط تنأ هيف ف سمن ْمَل رهط يف

 حف الإ هيف س نإ لالا يِفَ ٍةَعدِبْلِل وأ ةفصلا دوحول ءٍضْيَح َدْعَب ُُهْطَ

 نإف دلا لأ روهظب قالطلا عوقوب مكر :ةمتلا يف لاق نلف ال صح

 .قلطت مل اهنأ ناب ٍةلبلو موي نول عطقنا

 ُهنأل ةسلاكَف ُهَّلَمْجَأ وأ قآلّطلا َنَسْحأ وأ ةَقْلط قاط تنأ :لاق زر
3 

 لاح يف كوكي نأ هيلع ٌافيلغت هيف ام يوني أ الإ َّمهللا ىتافصلا هذهب فصلا

 ٌدَمْلَط وأ ءاًهَيلح نو اثر دع ءوسل ناخب رد لاا ر

 هللا تافصلا هذهب فصتملا ُهنأل ٍَعدِْلاَكَف حف و أ قآلطلا حبو

 يف عوقرلا هب ةارأو ةنّسلا لاح يف كوكي اا هل ر م هب یر ل
 ةينُم وأ ءاهترشع ءو اَقل نح حقت اهيئم الط أل عتاب قصور لاح
 فَصو ُهنأل ءلاَحْلا يف َعَقَو یارقإ تاذ ةبطاحملاو يأ حيف ةَنسَح وأ ذب

 يف ئسحرسلا لاف «قالطلا لصأ ىقيو نافصولا رليف نيتاضتم نيتفصب قالطلا

 قولا ثيح نم ٌةنسح اهتوك تدرأ :لاقف ىنعمب ةفص لك رف ناف :يلاَمأل
 عرقرلا رأت ذلو «ةدم لف سكعلاب وأ ثالثا حقت ىتح ٌددعلا ثيح نم ةحيقر

 .عوقولا ريخأت ٍةدئاف نم ٌرثكأ ددعلا عوقو ٌررض أل

 َرحّرْنَيل ل هيلع ني ملو ًاثالث َىلط َنِعالُملا نأ تاّقلطلا ْعْمَج ُمُرْحَي الو

 ی م

 دلي ا لرسَر َءاَج ىح لش ياللا ارويرُع نأ ؛يدعاسلا دنس ن لس نع (۱)
 ؛ةنوُلقَف هلعقيأ !الحر هتأرما عم َدَحَو الجر تارا اولا َلوُسر اي :َلاَمَف ؛سانلا طّسو

 تأ بمذاق ؛َكِيجاَح يِفَو كف هللا لر ذق ] : هللا ُلوُسَر َلاَقف ؟ٌلَمْفَي فيك أ
 .اًمِهيْعآلَت نِي اعر امل .دل ولا لوس دنع ساتل عَ انو ءاَنَعالَ :ٌلْهَس لاق [اَهب

59 
 يل هس م

 ُلوُسَر هرمي نأ لبق ءَ اًهَفْلَطَم .اًهتكَسْمأ ن نإ هللا لوس اب الع تْبَدَك :ٌرِْيَوُع لاق
 باتك :حسيحصلا يف يراحبلا هاور .(نينِعالَملا ن ةنس تنا :باّهش ّنْبا لات يي هللا

 :حيحصلا يف ملسمو .(2708) ثيدحلا :ناعللا دعب قلط نمو ؛ناعللا باب :قالطلا

>> 



 0 قّالّطلا باك

 اًهِقْيرفتب رسفو تسلل اتال وأ هيلع ّرّصنقاو يأ نان قاط تنأ :َلاَق ؤو

 مِيِرْحَت ُدِقَتعَي نُمِم الإ يريح ظفللا يضتقي ام ريحا هنأ لب ْمَل ءاَرْفإ ىَلَع
 ُهَريسفت ّنأل ةنم رهاظلا يف لبقُي ةنإف دحاولا ءرقلا يف ثالث مج يأ عْمَجْلا

 لَصو ول ةنأل «نيتروكذملا نينروصلا ين يأ يدي هنأ ْحَصألاَو ؛وداقتعا ىلع رمتسي

 عم ُنيَدَتلا ىنعمو نع ّرصاق هب ظفلي ام ّنأل ءال :يناثلاو ينال يعدي ام ظفللاب

 :َلاَق ْنَم ُنْيَدُيَو برها اهيلعو ُبَلَطلا هل هل :يعناشلا ُهلاق امك ًرهاظ لوبقلا يفت

 :هلوق يئالخب يأ دَر ًءاش ثإ وأ َناَدلا تلخ نإ تْذَرَأ :َلاَقَو قِلاَط تن

 قالطلا | كح قرب وللا يشم قلعت ذأ قرفلاو كيال ناف للا اش نإ درا

 هصصخ ُةّصّصخي نكل ةمفري ال ايز ةكيشمو «لوحدلاب قيلعتلاو ظفللا نم هيف دب الف «ةلمج

 .لاح نود لاحم

 َنُهَصْعَب ُتْدَرَأ :َلاَقَو قاط يل ٍةَأرْما لك وأ َقِلاَوَط يِئاَسِن :َلاَق ولو
 فرص ٌنكمي الف َنِهِعْيبَحِل ٌلِواَتُم ماع ظفللا نال ءارهاط لبي ال هنأ حيحملاف

 لإ ءرهشلا س أر َءاح اذإ تدرأ :لاقو ءٌقلاط تنأ لاق ول امك لاب ةاضتقم

 ,قِلاَط يل ةأر رنا لک :هراكنإ يف يأ «لاقف تْجَوْرَت َتْلاَقَو ةتَمَصاح نأب ةن

 ّنأل ءًاقلطم رهاظلا يف ّلبقي :ينانلاو ءاهب المع ةَمِصاَحُمْلا َرْيَغ ُتْدَرَأ :لاقو

 يف ُلبقي :ثلاشلاو لبق امهادحإ ةدارإ ىَعّذا اذإف صوصخلاو ٌمومعلا لمحي ظفللا

 ٍفاكلا نم ٍةقَروب رذنلا لبق ناميألا رخاوأ فو ءةيناثلا نود ٍةدحاو لع لوألا
 نأ '*)اهّلهأ ىباف ةأرما هل تناكو ٍأرماب َجّرزتي نأ دارأ الحر نأ :يمزاوحلل

 لک :مه لاق مث * كانه اهسلحأو ةربقملا ىلإ ىرخألا هتأرماب ّبَهَذف «كلذل ُه هرج وزي

 قالطلا ٌمقي الو ٌحاكتلا حصي فروق ثالث قلاط رباقملا يف يلا ىر يل ٍةاَرْما

 .تاَِقاَولا تاهل نِي يهو هتأرما ىلع
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 )٤۹۲/١(. ثيدحلا :ناعللا باتك

 .اهبراقأ :(۲) ةحسنلا يف (#)



veىقآلطلا باك  

 ءزُج ٍلوأب ْعَقَو هلو وأ سرع يف وأ اذَك رهش يف قلاع تنآ :لاق :لطف
 امك ءةنم ءزج لّرأ يف عقوف ًافرظ ُةلعج دقو نيلالحلا نيب امل مسا ٌرهشلا نال ةه

 موي لو وا هراهت يف وأ ءاهنم ار تلح دف قلاط تنأف ٌرادلا تحد نإ :لاق ول

 نم ءزُج ٍريخآَِف هرخآ وأ ىيلع قلع ام دجوي نم نل ؛هنم موي وأ رجفبف هن

 ذإ ءرخآلا فلصنلا لؤأب :َلْيِقَو طفللا نم عوهفملا وهو قلطملا رحخآلا | هنأل رهشلا

 رهش يف قلاط تنا :لاق اذإ ءرهشلا لرأ يف قي امك ولرأ يف ُحقيف رهشلا رح هلك

 يمزراوخلا ةيسنو عةنع ريمخألا مويلا لأ يف قلصت اهنأ :ثلاث جو ةلأسملا يف ءاذكا

 .نيرثكألا ىلإ هيفاك يف

 دم نيموبلا يفلت هيو نارا لاق كلذل بع نه و يقر لن يب ااه ذأ بر

 هتاعاس ٌقيرفت ْرَجَي م اموي فكتعي نأ ٌرْذن اذإ هن أ فاكتعالا ين رم دقو ءِنْيَضْعَبْلا

 ٍلحأل ييْضَش بوُرخبف ارات هاف نإ مويا و أ نظن ُهَرَكَذ اميفو حصألا ف

 ال ةنأل غل وهف ًاليل هلق نإو ءال الإ ييف وه يذلا مويلا ىلإ فرصنيف يفيرعتلا

 نطق اهنأ :ةّمتتلا فو «سنحلا ىلع لمحا ٌنكمي الو دوهعملا ىلع لمحي ىتح راهن
 قالطلا عقب الف ءقلاط هتنأف ٌرهش ىضم اذ :لاق اذإف يأ ةَْسَو رَ ساقي ِهبَو

 الماك هضم قالطلا ٌعقين ذ لاله رهش لو ین ةركذ ناف ؛ٌلماك ٌرهش يبطي ىتح
 ام ردقب نيثالثلاو يداحلا ينو «نيثالث يضم ٌربتعا اليل ُهلاق ناف ًالإو ءاصقان وأ ناك

 راو «قيلعتلا ردقب نيثلثلاو يداحلا نم مکی اراه لاق نو «قيلعتلا ٍةليل نم قبس

 ةلس تضم اذإ :لاق ول اذكو ءلالا ٌرهشلا ىَضم اذإ ْتَقّلُط ٌرهشلا ىضم اذإ :لاق

 نإف ٌةصقان وأ تناك ةلماك ٍةْلِهَألاب ارهش رشع انثا يضمي ىتح حقي مل ريكدتلاب

 يف َعَقَي نأ دصَقَو سا قلاع تنأ ْوَأ ءرخآلا نم نيثالث لك ٌرهشلا ركنا
 نامز ىلإ ةدنسأو لالا يف قالطلا م حقو أ هنأل ؛لاَحْلا يف عقر هلا ادنتسم لاَحْلا

 اقالط عقوأ ىب نال نعل :َلِبِقَر یکم ال ام فلي رٹ یکم ام تف قباس

 نآلا يهو سن ن لأ دق أ قيال نأ بجو ةدانسإ نكمي م اذإف «ادتسم



 ۳۷7 قالطلا با

 وال

 الف آلإو ؛ُةاَعَّدا ام روهظل هيَ هني قدْ «نئاب وأ يعحر قالط نع يأ ةدَْعُم

 هيلع تماق وأ قباسلا حاكنلا يأ «فرُع ناف را حاکن يف َتَقْلَط :َلاقْؤَأ يدعي

 مكيو قدسي / فرعي ل نإ يأ الق الإ ىتدارإ يف يأ فنیویب قدص «ةنيب ب

 لو ر

 «يعفارلل ًاعبت ةضورلا ةرابعو «لازغلا لاق اذك ُهاَوْعَد دعبل لاحلا يف قالطلا ع وقوب

 نإو هب ريسفتلا لبي نأ يغبنيف ؛ًالمتحم ناكو ؛هيف قالطو قباس اكن فرعي مل نإو

 يف ِكَّفُلط :ًءادسيا لاق ول اذهو بذاك ناك نو قالطلا ّمقي ال نأو هني مق م

 اذهو ؟ بدك نإو «ويلع قالطلا عوقوب ٌمكْحُي ال ؛يريغ ٌجوز يضاملا رهشلا

 يف قالطلا عرقوب مكحلا باحصألا نع لقت نأ دعب مامإلا مالك وه ٌروكذملا
 ٌهاكح دقو «ريبكلا نم هيلإ ُهَوْرَع طقسأو ريغصلا حرشلا يف كلذك هيب دقو ؛لاحلا

 اضيأ اهحو ينايورلا

 نورثكألا هب ّمطق يذلا صوص اف «لاحلا يف َقالَّطلا مقوا مل :لاق ول:

 .لاحلا يف هٌعوقو

 .ةعوقو حيحصلاف مست اعب اعيش ذرا م :َلاق ول :ٌرحآ رف

 ؛قلاط يهف يِتاَحْوَر نم ٌرادلا يأ تلخ ْنَمَك ؛ْنَم : :قييغتلا َتاَوَدَأَو :لصف

 تنأف ٌرادلا يأ يتخذ تقَو يك ءيا ؛اَمْلُكَو ؛اًمىتَمَو ؛ىتَمَو ؛اذإو ؛ْنِإَو

 يف ؛سلجما يف هيلع قّلعملا ةوجو الو يأ ,ِساَبْناي قلع نإ اوف نيري الو قلاط

 ؟ٌقلاط تنأف ًافلأ يِبيبَطْعَأ اذإ وأ يل تنص نإ :َلاق اذإ امك ؛هيف اَّمإ يأ ؛ لح ريغ

 علا يف قبس امك ةروكذملا صا ضعب يف ءاطعإلاو نامضلا ين ٌروفلا راشي د هنإف

 كيل هنإف ةعيشملا يف ٌروفلا ربتعي هنإف يأ تنش نإ ّقِلاَط تنأ الإ ءضّرِلا ةنيرقلو

 يشب ىلع اذإ اع ؛(وساَبْنإ َقَلَع نإ) :هلوقب ٌرّروحاو «قبس امك حيحصلا ىلع

 :َلاَق ولو ءالامعتساو ًاعضو هيضعقت اهنإف يأ املك لإ اراركت لَو دعب هرکذنسو

 يأ ءناَعقْلَطف ؛ تجف ة ةفصب ءاهتالط قلع وأ قّلَط مث َقِلاَط تنأق ِكَتَقْلُط اذإ

 ٌّسصألا يف ٌقيلطت ة ةفصلا درجو عم قيلعتلا إل قيغتلاب ىرخأو ٍرْيجَْتلاِب ٌةدحاو

 ةَسْوُسْمَم يف ثل قطف يِتالط عفر اَمْلُك وأ ؛لّوألا قيلعتلا دعب اًدجو دقو



VYقالّطلا باك  

 يقو «ةيناثلا عوقوب ةشلاثو لوألا عوقوب ةيناث ُعقتف ٌراركتلا يضتقت املك هنأل

 . يقابلا َعفتري ىتح اهّدعب لع الف ىلوألاب ْتْناَب اهنأل قلع اَهِريَ

 تحد اذإ :لاق اذإف عرفو هنكل عاقيإ الو قيلطتب سيل ةفصلا رحب :عرف

 مث ٌقلاط تنأف قالطلا كيلع ُتعقوأ اذإ وأ بلص نإ :لاق مث «ٌقلاط تنأف ٌرادلا

 :لاق ولو «لوحدلاسب ةقلط ٌعقي لب «عاقيالا وأ قيلطتلاب قّلعملا ٌمقي ال ّرادلا تّلخد

 تلخد مث ؛قلاط يتنأف يقالط كيلع قو نإ :لاق مث «قلاط تنأف َرادلا تلد نإ

 سيلف قيلعتلا ُدّرحب امأو «حيحصلا ىلع ٌعوُفو ليكو لا قيلطتو «ناتقلط تَعقو ٌرادلا

 .ٌعوقو الو ٌغاقيإ الو قيلطتب

 نإَو ,ناَدِبَعَف نيم إو رح دِبَعَف ةَدِجاَو ْتَفّلَط نإ :ٌعَبرَأ هَتحَتَو َلاَقْوَلَو
 هيل يمر ےس وک ےب ر

 قالطب أل رع قع ارم وأ اعم اعبر قط عبر اعبرأ نرو فاق قال
 كلذ ا ةعبرأ ةعبارلابو «ةئالث ةشلاثلابو «نادبع ةيناثلابو دبع تعي ىلوألا

 اصح دحاو ّقْلط اذإ ُهنأل ؛ .حيجصلا اع رع َةَسْيَحَل ةَسْمَحَف اَمْلُكِب َقْلَع ولو ةرشع

 سار الط دام الصح يان اذإو دبع ٌقتعيف ٌةدحاو ٌقيلطت يهو ةفص

 ناتفيص تلصح ةلاث َّقّلط اذإو «ةثالث قتعيف نيتنثا قالطو ؛ةيناثلا يهو ىرخأ ةَرم

 ةعبار ىلط اذإو «ةعبرأ قتعيف ثالث قالطو «ةثلاثلا يهو ىرخأ هرم ٍةدحاو قالط

 ةعبارلاو ةفلاشلا ر نيشاو ؛ةعيارلا يهو ٍةدحاو قالط ,تافص ثالث تلصح

 يشع ةسمخ تعي اغ :تْلق تش نإو شع ةسمح ٌعومجملاف ًةعبس قتعيف ٌعبرأو

 م یا براو ةلالثو نيم نيتئاو واحآ برأ اهيف أ

 يف ةدوحوم يه امك «ةفلاثلا يف ةدوحوم نيتنئالا ةفص نال ةثالثلا يف نيشثالا

 رشع ةثالث :عيارلاو «نورشع :ثلاثلاو «ةعبرألا

 دن عو يلخذت مل نِإَك نب قلع نإ هنأ بهذا ءلفف يتب قلع ول
 م ل

 نمر ّيُِم دف «تاودألا رئاس وأ (اذإ) ك يأ ءاَهِرْيغب ْوَأ وخلا َنِم سيا

 «نامزلاب هل َراَعْشِإ الو طارش الا درع ىلع لذت (ذإ) دال لعل كلذ هيف نِكْمُب



 ۳۷۸ قّالّطلا باك

 ىنم :لئاق لاق ول ىّرت الأ «تاقوألا ىلع ةلالدلا يف (ىتم)ك نامز ُففرظ (اذإ)و
 تعش نإ نسحب الو تش ىتم نسحب امك تش اذإ :لوقي نأ َنُسَح ؟ كاقلأ

 مل اذإ :هلوقو يتوملاب ةتاوفو ءاهلوحُذ ياف نإ :ةانعم ! ٌرادلا لح مل نإ :ُهلوقف

 «نيكروصلا يف ٌصوصنملا وه اذهو ءاهلوخد يئتاف تقو يأ :ةانعم ءّرادلا ٍلخْذأ

 امهب قلع ول امك ٌررفلا نايضتقي :امهّدحأ ًاجيرختو ًالقن «نالوق :يناثلا قيرطلاو

 :لاقيف طرشلا يف لمعتست (اذإ) أل ؛يحارتلل لب ءال :امهيناثو «لام ىلع قالطلا

 .(اذإ) اذكو يحارلل (نإ)و «(نإ)رك تناكف ءاذك “اتفاق اذك تيأر اذإ

 ءلاَحْلا يف عفو نأ عتفب يلخذت مل نأ وأ ِتْذَحَد نإ ّقِلَط تنآ :َلاَق ولو
 اذك ناك (نأ) :لئاقلا لوقو «قيلعتلا نرد ليلعتلل (نأ) ّنأل ؛ْلَعفت مل وأ تلعف يأ

 لام اذ ناك نف :ىلاعت لاق اريثك (نأ) عم ٌماللا ْفّدحتو اذك ناك (ثأل) يأ

 فرعي ال وهو يبلع لَمْ «ةدِصنِ هنأ رهاظلا أل ملغ هلل او حتصألا يف

 :ينافلاو تورثكألا عطق هبو حصأ اذهو :ةضورلا يف لاق ٍةَررسكملا نم ةّحوتفملا

 ؛اصق ريغ نم ٌربتعي الف ظفللا يضتقي اذه نال «لاحلا يف قالطلا عوقوب مكي هنأ

 «هنيميب قدصيف ّقيلعتلا تلصق :لاقو هةغللا فرعي ال ْنَّمِب ٌلُحرلا كوكي نأ ال

 يف ٌروكذملا وهو غابصلا نبا بهذ هجيحرت ىلإو ةبشأ اذهو :هّيَحرش يف يعفارلا لاق
 ةمدتلا

 طرشلا ٍدوحول لاحلا يف يأ عفو رها ٌلْمَح ناك نإ ءلْمَحب َقْلَع :ٌلْمَ
 اهنأل ةغوفو ناب قمل نم ره ةت ودل سلو نإ الإَو يدوحوب ملعلاو
 هب ُةقوُدُح نکو توو اَمُهَنَ وا نيني عبرا نِ رثا وا سيح الياح تناك
 مل نإو يأ ءَألإَو ءارهاظ ئطولا نم هثودح لامتحال حاكتلا ُءاقب لصألا ّنأل ا

 حصألاف ءرهشأ تس نود عضولاو ئطولا نيب ناكو اهُمِطو وأ قيلعتلا دعب اًمأطي

 : ١4. / ملقلا (4؟)



 قّالّطلا باك ۳۴۷۹

 نال «عقي ال :يتاثلاو «يبسنلا توبثب انُمكح كلذلر ًارهاظ لمحلا نيل عفو

 رك ذب الما تن نإ :َلاق ْنِإَو ؛عطقنم ريغ لاق لامتحالاو ماكنا ءاقب ّلصألا

 نيا قيرطب كلذو نيتفصلا دوجول «ْثَآلَ َعَقَو اَمُهتدَلوف ِنْيَمْلَطَف نأ وأ ةَقْلَطَ

 .ةلاح نسي ىتح ىرعألا تققوو ةقلط تعقو ىثنخ تدلو ول :ٌعْرَ

 .ةدالولاب كلذ لك يف ٌةَدِعلا يضقنت :ٌّعْرف

 دل يش ْعَقَي ْمَل امُهتَدَلَوَف ٍنْيمقْلَطَف ىن وأ هَقلَطف ارك كلْمَح ناك نإ وأ
 ىتنأ أ ًاركذ لمحا عيمج ُثوك ظفللا َةّيضق

 «سندلبا اذه نم ِنْطَبلا يف ام انعم نال ؛عوقولا ةبشألاف نيّركذ ْتَدلو ول :ٌعْرَف

 تدرأ :لاق ولف رظفللا قالطإ دنع اذهو ءديحوتلا ريكدتلا ىضتقم ّنأل ءال :يناثلاو

 .ًاعطق قالطلا عوقوب َمِكُحَو هَلِبَق سنجلا يف صحا

 َقالَط آل :يناشلا هجولا ىلعف :ىئنخخو ىت وأ ,ىتتخو اركذ تذدلو ول :ٌّعْرَف

 عقي الف ىنا ناب نإ ةقلط حقو اركذ رکذلا م دولوملاىشنخلا ناب نإ :لّوألا ىلعو

 .ناتقلطف یشن ناب نو ٌءيش قي مل ارك ألا ع ولولا ىشنخلا ناب نإو يش

 ٍةَمّصلا وحول لؤألاب تقلع ارم ِنْيْنإ َتَدْلَوَف قاط تنا ِتْدَلَو نإ وأ
 ناكو واحاو نطب فانا اذإ اذه «ٌقالطلا ركي الو يأ «يناثلاب اًهتدِع َتَمصَقَناَو

 هقول ىلع ىنيب يناثلاب ةا ءاضقناف نينطب نم اناك نإو ره م نود امه
 .نيتس عبرأ نم ّلقأل ُهنَدلو نإ ٌقِحال وهو ؛جوزلاب

 ْتَضَمْناَو ناََقْلَط نيكولا حقو ٍلْمَح نِ هاف تدر تلو امْلُك:َلاَف نإَ

 لاصفنا تقوو نيتقلطلا ٍةَدِع يف ةأرللا نأل < حملا ىَلَع ةا وب قي الَو ةلالاب

 ,ةلاحلا كلت يف عقول قالطلا َعقو ولو ِمِحّرلا ٍةَءاربو ٍةّدِعلا ءاضقنا تقو وه ٍثلاثلا

 :ّلاق ول اذهو ةَنوْيلاَو ٍةَدِعلا ءاضقنا لاح يف ةغوفو روج الو «ةدالولاب قلم هنأل
 ريغل لاق ولو ؛حاكنلا ءاهتنا تقو نال تام اذإ ْعَقي مل ءيِتْوَم عم ٌقلاط تنأ

 :ةنونيبلا اهتفداصمل ىرحأ ْمَقي مل ءاهَقْلَطَف قلاط تنأف كع اذإ :اهب لود



 .A قالطلا باك

 تلاشلاب حقت :ءالمإلا يف لاقو فط يعفاشلا بتك ةّماعو مالا يف صوصنملا وه اذهو

 كلذ يفكيف ٍةَدِهلا ءاضقنا نع ٌرهأتي ال قالطلا اذه ّنأل ءءاّرقإلاب دعو ةثلاث ةقلط

 ةميلست :امهُدحأ ؛ناقيرط ّصنلا اذه قو ءؤوفنلا ةعرس ىلع يملا قالطلا ٍذوفنل

 تنا :ةّيعجرلل لاق ول :اولاق ءالؤهو ةتركذ ام امهدحأ نيئيشب ُهرْيَحَرَو «رحآ ًالوق

 ءاضقنا َدْعَب :لات ول ام يفالخب «نالوقلا عوقولا يفف «كّبَدِع ءاضقنا عم ٌّقلاط

 رحآ يف لطم اهنأ يوم عم :لاق اذإ اميف لوق ُجيرخت هريغو يرضخملا نعو هلت
 نأ يف نيلوقلا ىلع نيلوقلا ًءانب لافقلاو يرضخلا نع يناثلا ٌءيشلا ؛هِتايح نم ءزج
 ثإو هَدِع ْمَرْلَت ملو انه قلصت مل ءال :انلق نإ ؟ةَدِعْلا ْفِنَأَتْسَت له ْتَقَلَط اذإ ةّيعجرلا

 ىلعو ءانه اذكف كانه ىرخأ ةع تمزلو هدا تكفترا قالطلا عوقوبف عَن :انل

 ٍةَدِهلا نم ٍةِّيقب يف يهو قالط عوقوب ْمُكْحُي ال هنأ :لاققلا نع مامإلا ىكح اذه
 عاطقنالا لصفنم ىلع مقي نكل ِةّيلبقتسملا ٍةَدعلا حتفتسُم يف هعوقوب الو ٍةّيضامل

 نم الو ٍليللا نم ءزج يف الو راهنلاو ليلا نيب ٌقلاط تنأ :هلوقك وهو «لابقتسالاو
 حاشتفاو ىلوألا ٍةَدِهلا ءاضقنا نيب سلو «لصفنملل ىتعم الو :ٌمامإلا لاق ءراهنلا

 نيب هلوقو :لاق .ٌلاحم نامز ريغ يف قالطلا عوقوب ٌمكحلاو ؛دامز اًهاَنْرَدَق ول ةيناثلا

 عطقنم يف قالطلاب ةقصحم نوكتل ليللا نم ءزج رخآ يف قالطلا عي راهنلاو ليللا
 صن ام ٌعطقلا :- نيريتعملا دنع حيحصلا وهو - يناثلا قيرطلاو ءليللا إدتبمو راهنلا

 «نيهجو نم ُهوُلََأو ؛ءالمإلا صن تابثإ نم عانتمالاو «ٍةروهنشملا وبنك يف هيلع
 ٍةدحاو ّلُكب مقي ةلاحلا هذه يو «ةميشم يف ةعفد مهنَدلو اذإ ام ىلع هل :امهدحأ

 ىلع ةلمح :يناثلاو «قالطلا عوقو تقو ًالماح تسيل اهنأل یارقالاب ُةّبعتو «ةقلط

 ةدعلا يضقتت الو ةقلط ٍةدحاو لَك ُعقي جورلا اهتطوو تز ن ٌلمحلا ناك اذإ ام

 .ٌحصألا َلَدي بهذملاب ٌريبعتلا رايح فنصملاىلع بجيف َكِلَذ َتْفَرَع اَذِإ ؛مهتدالوب

 يبضقنت لهف ؛امْلُك ةغيصب قيلعتلاو ,نطب يف نيّيقاعتم نيڏلوب تأ ول :ٌعْرف
 .قباسلا الخلا هيف ؟ هب ىرخأ قت ْمُأ ىرحخأ ةقلط هب مقت الو يناثلاب اهتدع
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 ندا نفل اعم ْندَلَوف ٌقِلاََط اَهيِحاَرَصَف ٌةَدِحاَو تدل املك :عَبرأل لاق ور



۳A! قالطلا با 

 ع و سل 2 0 نت د س کک
 هتيأر اذك «(اًهبِحاَرّصَف) :ةلوقو ءيسحاوص ثالث اه نهتم ٍةدحاو لك نال ءاثال

 ىلوألا اَذَكَو نال ةع ةعبارلا ٠ تّقْلط ابترُم وَ بِراَوَصَو براضك ُدَرْجَألا وهو ؛ هطخب

 نأ ءاّمِهِتَدالوب اَمُهَتَدِع تّضقناَو ِنْيَْلَط ُةَتِلاَلاَو ملط ةينالاو ءاهتدع تيب نإ

 بيش اهيلع ٌمقي الو ٌةقلط تاَيَرْعَألا ني ٍةدحاو لك ىلع مقي تلو اذإ ىلوألا
 حَضقنا ةيناثلا تّدلو اذإف «يتايَرععألا قالط هس ةدحاو ك ةدالوب َقّلَُحْلا ل

 ةقلط نيكرخألا نم ٍةدحاو لك ىلعو «ةقلط اهيدالوب ىلوألا ىلع ٌعقيو تاو اًهنَدِع

 ىلع تغعقوو «نيتقلط نع اًهَدِع ضنا | ةعلاغلا تلو اذإف َقَّدِعلا يف ايق لإ ىرخأ

 ةعبارلا تَّدلو اذإف ةفلاث ةقلط ؛ةعبارلا ىلعو دملا يف تيب نإ ٌةيناث ٌةقلط ىلوألا

 «ءاَرقإلاب لزل دعو «ىلْوُألا ىلع ةثلاث تَعقوو يتاقلط ثالث نع اهتّدِع تضَقا

 ال :َلْيِقَو ةّعحرلا قالط يف فالخلا ةشلاغلاو ءةيناثلا ةقلطلل َةَّدِعلا اًهِفاتعيسا فو

 نال َنهِتدآلوب َنُمنَدِع يضقتتو أ ةَقْلَط َةَقْلَط تابا قلعو :ىلوألا قلعت

 ؛ةقلط ةقلط ملطف ةتاجوز َعيمحلا ّنأل ؛اهبحارص ىلوألا ةدالو تقو يف ثالثلا

 روي الف َّنُهَل ةبحاص ىلوألا نوکو ىلوألا ُبِحاوص َنهنوک نع نرخ َنَقلط اذإف

 يف َنْسُد ام :لاق لّوألاب لاق نمو نهِضعب ّقح يف و الو ٌنِهَنَح يف َّنُهتوَألَو كلذ دعب

 ويف ةّيمجرلا تلد هتاجوز قالطب فلح ول اذهو بحاوصو تاحوز نمف دل
 کت ملف اهتدالوب اَهنَدِع تّضقنا ْتَدلو امل ةيناثلا نل ظن هيفو يعفارلا ُهلاق اذك

 نو ءاهدعب ِنْيَللا يت ٌمالكلا كلذكو اهيو اه بجاوص تايقابلا الو لوألا

 ناَيَرخألاو ةَقْلَط :َلْيِقَو اثات تدل نايكّوألا َتَقَلُط اعم نا مث اعم ناتن تدل

 ٍنيلوَألا نم ٍةدحاو نك :رهظألا ىَلَعَف لوألا ىلع يم فالحل اذه ِنيَقْلَط نيف
 نم ٍةدحاو لك ّقَلطُ ال :يناثلا ىلعو «* 'نيتقلط نييترخألا نم ٍةدحاو لك ءاثالث

 .ةَبَحاَّصُمْلا نع عقو اع نهج ورخ ةقلط الإ نيتأرألا

 م ص اب ل

 ال هب ُفّرعأ اهنأل هب ءاهقالط هَقْلَع اذ اًهيضْيَح يف اَهِْيمَيَب قّدصَتَو :لصف

 .ةقلط :ةححسن يف (#)



 ءِضْيَحْلا يف امك اهنيِميب ُقَدَّصُن :يناثلاو يتافصلا رئاسك «حصألا يف اهتدالو يف

 ال ُهنأل ءاَهِرْيَغ قلعت يف هيف قَدَصَ لَو «باحصألا ىلإ بّيطلا يأ يضاقلا ُهّبسنو

 ىلع ال ةنإف ءاهريغل ُفيلحتلا ناكل اًهاَنْمَلَح ولو «ني رغب اهقيدصت ىلإ ليس
 امنا اًمضُح نإ :َلاَق ولو لاَحُم هربغ فلحب ناسنإلل ٌمكحلاو ءاهب ةموصحلل

 ءامّهنم ٍةدحاو ىلع قالطلا يأ قي ْمَلَو هَ َقّدُص اَمُهَيََكَو ُهاَتمَعَرَف ناََقِلَط

 اَمْيِتُي نأ الإ :لماشلا يف لاق ؛ انجي ملو نيطرشب قلع امهم ٍةدحاو لك قالط ا

 تبغي ال قالطلا ّنأل ؛ةفقو هيفو :ةيافكلا يف لاق ءامهيلع ٌمقيف ضيحلا ىلع ةنّيبلا

 توبث امأ ءاهقح يف نيطرّشلا تربل ءطَقَف تقلع ةَدِحاَو بذك ناو نهتَداَهَسب
 انمي مل اذإ ٌَقَدَصُمْلا قلت الو هاَهِنييَف اهضيح امأو يصنف ارض ضيح
 اکی اهتم يف اهنا نضيح
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 ْعَقَو اَهَقْلَطَف الث هلق قلا تنأق كعقلط ىم وأ اَذِإ وأ نإ :َلاَق ْوَلَو لصف

 طرش لب رجلا عقي م اذإو رجل عوقو حمل قلعما عقو ول ُهنأل ءطقف ُرّجَنم
 فلي دقو وسل عفو احس او عقر كاتم غل

 ةبسسن تبقي هنإف تیملل نباب خألا رق اذإ امج اذه هبشو يبابسأب طرشلا نع ُءازحلا

 امأ ءاهب ًالوغدم تناكاذإ لعمل ني ناتقلطو ُرّجْنُمْلا يأ ثالث :ٌلْيِقَو تري الو

 ةلاحتسالا ذإ «عوُرْخَمْلا ىلع دئازلل ٌءاغلإف ناتقلطلا امأو ءٌانلق املف ٍةَرِحَنمْلا عوقو

 الو رجس قي ال يأ ةيش ال :َلْبِقَو ةَمّلعملا ةثالثلا مق ةاولا :ليقو «هنم تاج

 هلق ثالث ٌعقو ولو ءطرشلا دوجول ُهَلبق ثالث عقول َعقو ول هنألف :ٌرّجُِملا اأ قّلعم

 :ىّلَعمْلا اّمأو «عقي ملف هعوقو مدع هعوقو نم مِرلف ءشالثلا ىلع ديزم ال ذإ حقو ال

 ُءاضنقا ام ىلع نورثكألا ُهَحِّحِص ام اذهو ءطرّشلا ٍدَجوي مل ُرّجَمُمْلا عقي مل اذإ ةنألف

 ىلإ ِوُرَعي ايبا بحاص ٌحّرصو ؛صنلا نع ةالقنو يعفارال ًاعبت ةضورلا ٌداريإ

 ميلعتل هجو ال :لاق ينايورلا ُةراتخا امَلو مَظْمُمْلا نع ةضيأ مامإلا ُهاكحو ؛نيرثكألا

 يف ديلقتلا روج ال هنأ :نيدلازع خيشلا نعو ؛نامزلا اذه يف ةلأسملا هذه مارعلا

 .قالطلا عوقو مدعو رودلا حبحصت



TAF قلّطلا با 

 ٌقلاَط تنأف كبّيعب تخف وأ تنعغأل وأ تْيلآوأ كنم ترْهاَظ نإ :َلاَق ْوَلَو

 حوت تفرع دقو فلاسلا فلجْا همم يفق هب قلعا جو مكانك هَ

 تقلط ول ذإ ءاعطق عب مل طو م هلق قلاع تنأَ احم كتنطو نإ :َلاق ولو

 تأ مل امنإو ؟ ال ْمأ ةررصلا هذه يف ثالشلا ٌرَكَذ ءاوسو «أاحابم مطولا نكي م
 هريغو قالطلا باب ٍةرئادلا نيميلا حيحصتب سنا اذإ ام ُةَعضوم نال ؛انُه ةفالخلا

 :لاق ناب يأ ءاباطج اهي لَو كسي ال انهو هةيعرشلا تافرصتلا نم
 امك ٌكيلمت هنأل ءِرْوَف ىلع ءاهتئيشم «تّطرتشا تش اذإ وأ تش نإ ٌقلاط تنأ

 ّحّصألا ١ يِ الق يبجأ ٍةيعَمبزأ يع زأ بن ىس ي كلذ طرشي د الو ىنطم

 ًءانب يعن :يناشلاو ءباطخلا هجو ىلع نكي م اذإ كيلمتلا نع ةديعب ةغيصلا أل

 .عضبلا اهكيلمت اهيئيشم يف روفلا طازاشا يف ىنعملا نأ ىلع

 .قافتالاب روفلا طرتشي د مل ٌديز ًءاش اذإ قلاط يتأرما :لاق اذإ :ٌعْرف

 ل :َلِيِقَو ءانطابو ًارهاظ يأ َعََو ِهبْلقب ًاهراك تنش ِهيمْيِمَمِب َقلعمْلا لاق وو
 يف قيلعتلا ّنأل ُحصأ ُلَّوألاو ءةبذاك هب ترا اهيضيحب يلع ول امك طاب ب

 يف امهينيشمب رابتعا ال ةنأل «يبصَو ٍةّيَص ٍةَيِشَمب قي لَو قييشملا ظظفلب ةقيقحلا
 ريغ اما تش تلق نإ قلاط تنأ :اه لاق ول امك ىم عي :َلْيقَو يتافرصقلا

 يتاقيلعتلا رئاسكةئْيِشَمْلا َلَْق هَل عوُجُر الو ونجا اذكو ءعطق حقي الف ريما

 وهو يأ يلفت مل ةقلط دع ةا ةر هاي ذأ 3ب اناث ّقِلاَط تنأ :َلاَق ولو

 «لحدف را ادلا كوبأ ّلحدي ؛ ل لإ قلاط تن نأ :لاق ول امك ءقالطلا لصأ نم ٌءانْشسا

 :َلْبِقَو تازو ةدحاو ًءاش هنأ ءاضيأ ٌءيش عقيل ثالث وأ نيتقلط ٌءاش ول اذه ىلعو
 ل ار قرا

 .طقف عقيف ةدحاو ٌديز ًءاش نإ لإ ٌريدقتلا نوكيو يأ ةَقلط عفت

 يأ ايان َّلَعَمَف وسفن لعفب قالطلا قلع يأ ايسا لعق ِهِلِْفب قلع ولو : لصف

 اطخلا ملا | هذه نع َعيضُو نال «رهْظألا يف قلعن مل اهَرْكُم وأ قلل n ا ,ًالهاج وأ

 ٌلافقلا ٌعطقو يبلع قّلعملا رجول نلت :يناشلاو يبلع اوُهركتسا امو نايسنلاو



 FAS قالطلا بات

 كته ثنحلاو ؛مسالا ميظعت ىلع اهيف ليوعتلا ّنأل «ناعألا بفالخب انه عوقولاب

 امك يأ ءور لفي أ تدحو دقو ةفصب ۽ قع قیلعت قالطلاو ءدجوي ملو هتمرح

 ٌىَلَعُمْلا دّصقو يأ ءهب َمِلَعَو هيلع ب ىلا ْنَمِم «يبحأ وأ ٍةأرما لعفب قلع اذإ

 اهاج اذكو ًاهّركم وأ ( ًايسان لمف اذإ نالوقلا هيفف يأ كلكف حم قيلعتلاب
 يلع اذإ جييجحلاو ناطل سلاك هقيلعتب ايب ال ناك نإو يأ طق عَ الإ

 إو ءاعطق ٌمقيف ةمالعإ ٌجوزلا ٍدصقي ملو «ةميهبلاك قيلعتلاب ملعب م : أ اًمهِيوُدقب
 ضرع وذه ةلاحلاو قيلعتلاب قلعتي ال ُنأل ؛واركإلا رأ نايسنلا عم لعفل كلذ دج

 نم مهنمو : يمر لاق ؛يلمفلا كلذ ةروصسب قلم الط ااو نم الو رشح

 وَرْكُمْلا َلعف ٌلعفلا ٌلعجيو رايتحالا فعضي هنأل ؛واركإلا ٍةروص يف نيلوقلا ىّرحأ

 معي لو ىلا اذإ امو َمِلَع وأ معي مو لاي مل اذإ ام ٌلّمشي (الاَو) :ةلوق نأ ْمَلْعاَو
 دنع ٌلاؤسلا ٌمقي ام ًاريثكو ظن هيفو ًاعطق ُهنم قالطلا ٌعوقو همالك ىّضتقمو

 دقو «همالعإ ذصقي لو قيلعتلا درج جوزلا َدّصق اذإ ام ىلع همالك لمح ةحولاو

 .ةمالعإ جوزلا ديصقي مو :هلوقب كلذ ىلإ ةضورلا يف وهو يعفارلا دشرأ

 يسأل قاس اقل ع فا لاك لما نحال

 رف اقل نك كا ع لق ىلإ سرر ام راس انوش ةراشإ

 قّيلا ةينلا ةلزئم ددعلا باب يف عباصألاب ةراشإلا نأ ثالث ث ثالث يِفَو ِنيَقْلط نيا

 ناَسنإلا داي دقق البد شالثلل وأ نيتقلطلل ةه ٌةراشإ َراشأ اذإ اذهو :مامإلا لاق

 :لاق ن نإف «ةسيرقب الإ ددعلا عوقوب مكحلا رهظي الف مالكلا يف ةراشإلا هيعبصإب
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 .داف ةدحلاو تدرأ أ لاق و «هلامتحال «هنيويل َقّدُص ِنْيَتْضْوبَقَمْلا ةراشإلاب تدر

 ْنِإ هن نأ :لافقلا ىواتف يف ثالشا هعباصأب َراشأو | اذكه وتن ْ أ :لاق ول :ځرف

 لاقو ءوبلقب وني مو ًاثالث تنأ :لاق ول امك الف الإو ثالث تقم قالطلا یر

 :ةضورلا يف لاق «قالطب ريشي ال ظفللا نال ؛ىّون ْنِإو قلطي ال نأ يغبني :هّريغ



TAقّدلّطلا باك  

 7 2 8 7 مدعم ا 2 #00

 نم قالط اهب ُمقي ال ةّيئلاو «قالط ظفل هيف سيل ُهنأل ٌعقي ال قالطلا ىّونو شالثلا

 .ينايورلا هب ٌعطق اذكو :تلق يلظفل ريغ

 اذإ :ةدِّمَم اَقَو نْيِئَقْلَط ّقِلاَط تنأآق يدّيس تام اذِإ :ٌدْبَع َلاَق ولو :ٌلْصف

 ل 0
 ْلَب مرح ل انآ ٌمصالاَف ثللتلا ُهلمتحا نأب وتوم اب يأ هب قتَعَف رح تنأف تم

 لاح ًاقيقر نكي ملف عم اَمَقَو قالطلاو يلا أل ٍْوَز َلْبَق دْيِدجَتَو .ُةعّْرلا هل
 للحب الإ لع ال :يناثلاو ءدادحلا نبا لاق هبو للحم لإ وعلا رقتفي ىنح قالطلا

 ٌرّصن نمو «قتع مث نيتقلط اهقلط ول امك ٌراصف قالطلا َعرقو ْمّدقتي مل قتيلا ّنأل
 ىّصوأ ول امك ٍةيرُحْلا مكح َبْلعي نأ راج اعم قالطلاو ُقتعلا ٌمقو اذإ :لاق لوألا
 ٌمّدَمَت ول امك راصف «ناتوافتي ةّيصولا قاقحتساو قتعلا نأ حصي وډلو ماو وربدمل

 هضعب نمو .ثلألا ىلع ٌداز ام قرب هنإف دابعلا يج ثلثا ليتحي م اذإ امأ ءّقتعلا

 الإ اهُحاكِن الو اهتّمحر هل سیلو ناتقلطلا عقتف «قالطلا ددع يف َنِقلاك ْقْيِقَر

 لك يف الخلا يرجي لب ِدّيَّسسلا توم ةلأسملا ٌصتخت الو :ئعفارلا لاق للحم

 :دبعلا لاق ول امك «ةدحاو ةفصب هتجوزىلع نيتقلط ع وقوو ٍدبعلا قتع قلعت وروص

 خيشلا لاق رح تنأف ُدغلا ًءاج اذإ :ُدّيسلا لاقو «نيتقلط قلاط تنأف ٌدغلا ًءاج اذإ

 َقَبَسم ّقدعلا أل ءاعطق هيلع ٌمُرحت الو نيتقلط ْتَقْلطو ّقتع ٌدغلا ءاج اذإ :يلع وأ

 ٍةايح نم ءزج ريخآب نيتقلطلا دبعلا قلعو هيوم ٌهقتع ُدّيسلا َقّلع ولو قالطلا عوقو

 .ّقّرلا فّداص قالطلا نل ءاعطق ُلْلَحَُمْلا طرتشاو ةعجرلا تَّعطقنا ٍدّيسلا

 هي َوُهَو ٌقِلاَط تنأ :َلاَقَف ءىرخألا ُهنباَجَأَف ِْيَتَجْوُز ىدخإ ىدات ْوَلَو
 ال قالطلاب باطخلا نو ؛َُنَظ لب هب اهُيطاحِي مل ُنأل ةاَداَتُمْلا قط مل هادا

 ءافتنال ءال :يناشلاو «هب اهبطاح ُهنأل صأا يف ةَبْيحُمْلا قطو هَعوقو يضتقي

 لوصخ انقل امر تكا نمبر ةا لاب قلو دعيصت
 .اثالث تَقَلَط مَمّلُك)ب ىلع نإف (اَمْلُك) ريغب َقّلَع اذإ اذه «نيتفصلا

 : مم مال سك ميول عكس "سرع ل مياس سل عير م رم [
 نيا ةدح اذك .رّبخ قيقحت وأ عنَم وأ ثَح هب قلعت ام قالطلاب فِلَحلاَو



 ا" قالّطلا باك

 مَل نإ :َلاَق 4 ٌقلاَط تنأق قآلطب تفلح نإ :َلاَق اذا ررهمللبا ٌةَعباتو جيرس

 لعمل عفو .َقِلَط تنأف تلق امك ُرمألا نكي ْمَل نإ وأ تجرح نإ وا يجّرْخَت
 ْوَلَو ديلا يف يهو يأ فص تدجو نإ ُرخآلا ٌعَقيو فَلَح هنأل يأ ءفِلَحْلاِ
 .قِلاَط تنأف ٌجاّجْحْلا َءاَج وأ ْسْمَشلا تّعَلط اَذِإ :تفلح اذإ هلوق دعب يأ لا

 قيلعت وه امنإو «ةروكذملا رومألا نم ٌدحاو هيف سيل هئأل فلجلاب َقلعُمْلا عَقَي مل

 يأ ٌهنأل ءيفلحلاب ةَقلعملا ةقلطلا عفت الو قالطلا َّمقو ةفصلا ٍتَدَحُو اذإف ٍةفصب

 ارفف ېن :لاقف َكَتَحْوَر يأ ءاَهَتقْلطَأ :ارابخيما ُهَل لق ولر جوي مل ُفلحلا

 :َلاَق نإ ءانطاب هتجرز يهف ًايذاك ناك نِإف «يباوجلا يف حيرص مَّن وق نال هب
 ماع عسل و

 .هيعدي ام لامتحال «4ةنيجيب قص تجار «ًايضام اقالط يأ ًايِضاَم تدر

 ٌقلاط تنأ :لاق اذإ اميف قبس ام ىلعف َحاكنلا ُتْدَّدَجو اهتنبأ لاق ول :ٌعْرَف
 .كلذب َرسفو سمأ

 ٌةَياَِك :لقو «فلس امل ٌحيرِصْف يعن :لاَقَف یاشنال اساّمتْلا كلذ لق ناو

 هنأ لاكشإ الو ًالوق ةضورلا يف ةاكحو «قالطلا حيرص نِ ةدودعم تسي ذا
 وي

 .اعطق تقلط «تَملط ْمَعَن :لاق ول

 ْمَمَن هلوقك وه :ليق دقف «ُتْقْلط :لاقف ؟ َكَتَحْوَر َتْفَلَط :هل لبق ول :ٌعْرَف
 ر نایت سلب لتس شاطر بال 1 دل لق رسب سيو
 .هذه ةلاحلاو قالطلا حقي الو «هيلع رصتقاو ُتَقْلَط اءادتبا

 لوقلا قدصل ْعَقَي ملح وأ بَل يق نامر وأ فْيغَر لأب قلع :لنصف
 ْنِإ فيغرلا يف :مامإلا لاقو اهْنلكأ فعلا يف لاقي ناك نإو لكلا لكأت م اهنأب

 تسنح الو رب يف رثأ هل رهظي مل هكردم قَد نإو ؛ثدحي ال ربح ًةعطقىّمسي ام ّيِقَب

 ْوْلَو يبلع َقَّلطأ نم قالطإ ُليزنت ةجولاو ءوضرُعلا مكح يف هب ٌعوطقم اذهو :لاق
 قلاع تنأف كاون يريم مل ا :َلاَقَف شون طلح ارث يحوز يأ لك

 افت ديصقي نأ الإ «يفرعلا نود ظفللاب اذخأ قي مل اَهَدْحَو ٍةاَوَن لك ْتَلَعَجَف



FAYقّالّطلا باك  

 بقع اهضعب لكأت ۾ ناف عَ ْمَل ضف يِنَرَو ضَْب لأب غارق عم تردا
 امع اكا سمي مث :هلوقب زراحاو «ثنحلا مريو كاسمإلا ٌمرايف كاسمإلاب قيلعتلا
 .ودوجوب ثسحلا ملل نيقيلعتلا ٍدحأ ىلع كاسمإلاب ّقيلعتلا ٌمّدق ول

 الف ؟ قلاط تنأف اًهْيِلكْأَت ل نو ؟ قلاط تنأف اَهِتلَكَأ نإ :لاق رل:

 .لكألا مدع نيمي يف ثنح هتلعف نإف ضبا لكأت صالح

 اَم ْتَقَرَس :تَلاَمَف قاط تنأق يِيِقَدَصَت ْمَل نإ :َلاَقف ِةفرَسِب اَهَمُهّنا ولو

 ينئربخت مل ذإ :َلاَق ولو «نيّرابخإلا ىدحإ يف ةقداص اهنأل ءْقَلَطُت ْمَل ترس
 صقنت ال اهنأ ملعب اددع َرْكْذَت نأ ص العلاف اَهرْسَك لبق ةَئاَمُرلا ِهِذَه بح ٍدَدَعِب

 ةركاذ نوكتف هّْيَلَع ُدْيِزت ال اهنا ُمَلْعُي ام علب ىَتَح ادِجاَو ًأدِجاَو دلت مك ُهنَع

 ُهَركذ اذكه :نانثاو ةئام ءدحاوو ةئام ةئام :ٌلوقتف نع ًةربخمو ٍددعلا َكلذل

 لب حيحصلا ىلع قدصلاب صخب ال ٌريخلا :لوقت نأ كلو «يعفارلل اعبت فنصملا ٠

 ضرغلا ذإ ءابذك ولو ُهنَرَكَذ ودع ياب ُلُصحي ٌصالخلاف ءيبذكلا ىلعو هيلع ٌقَلطي
 .قباطم ريغ ناك إو يفكيف وددعب ربحا نسم ٌلصح دقو ٌريبمتلا ٍديعقي مل هنأ

 إف يأ ءافيرْغَت دِصْقَي مل ْنَمِقِف ةنامّرلاو ةقرسلا ٌةروص يأ ءناّروصلاو
 .رمتلا ٍةلأسم يف وريظن يف قبس امك ّربلا ٌلصحي الف ٌةدصق

 يهف ِّليَللاَو مولا ضْئاَرَف تاَمَكَر ٍهَدَعِب ينربخت ْمَل ْنَم :ثآلقل لاق ولو
 سْمَخ ىرخأَو «لاوحألا بّلغأ يف يأ َةَعْكَر َةَرشَع َعَْس :ٌةَدِحاَو َتْلاَقَف قلاط

 ىلع يأ ْعَقَي مل ِرِفاَسْمِل يأ ةرشع ىدخإ :ٌةَئِلاَو ٍةَعْمُج َمْوَي يأ ةَرْشَع
 نأ دعب هيواتف يف يضاقلا لاقو ؛يلوتملاو نيسُح يضاقلا لاق «قالط نهن ٍةدحاو

 ةعمجلا أب لوقلا ىلع ةفلاثلاو ةيناثلا َقْلَطُي نأ يغبني :باحصألا نع لوألا َلَقَ

 .ًاهجو ينايورلا هاكح ةروصقم ره

 ,ٍةَظْحَل ّيِضْمِب تقلع نيج َدْعَب وأ نامر وأ نيج ىلإ ّقِلاَط تن :لاق ولو
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 هِبْيَلَو أ دبر ةّيؤري قلع ولو قريصقلاو ةليوطلا ِةَّدملا ىلع عمي نامزلاو نيحلا ل نذل

 الو ءلئاحلا مدع يناشلا ل ا ططرشو «ييلع فلح ام قديصل ايمو يح ُةلوانت هفذقو
 نل يتايح لاح الإ ٌلوانتي ال ةنإف يأ دبر الجب « ءرفطلاو رعشلا سَمب عقي

 يف لب م ملم ريغ ًابرض يرض ولو بورضلا هب ماي ام برضلاب دصقلا
 نامبألا بانك يف يفدصملا مالك يف ةفلاخي ام يتأيسو انه ةضورلا لصأ يف سأل
 .ىلاعت هللا عاش نإ ُةَركذ ثيح

 ِتنَأَف َكِلَدَك تنك نإ :لاَقف (سْيسخ ا (ُهْيِفَس اَيرَك ٍةُْرْكَمب ُةتبطاخ ولو ر نع
 تس وأ ي أ فس نكي مل انإو تقلط آم ٌهَركَت اَم عامي اًهَتاَفاَكُم د دار نإ قاط
 يف دعت مل ذإ اذكر «تاقيلعتلا ليبس وه امك ُةَفّصلا تربعا قيلغتلا وأ
 ارابتعا ءال :يناثلاو اذه لغم يف طبضني اکی ال فعل إف لفل ةاعارم حصألا
 ادب ُهَنْيِد عاب نم : :َلْيِق سبتسحلار فرما َقالْطإ يفام ُهَفّسْلاَو يفرعلاب
 ره: :َلاَقُي نأ ةبشُيو يرق ادب ربع عاب نم :ةنإف ءاّسيخألا سحأ فالخب يأ

a 

 .الخب وب قئآل ريع ىطاَعتُي نم

 ءلهألا نيبو مُهنيب يلو هلهأىلإ ! َلاَجّرلا ليي نم َداّرقلا نأ :ةّمتتلا يف :ٌعرف

 .مارحلاب لاجرلاو ءاسنلا نيب عمي يذلا و لب لهألاب صحي الأ ةبشبو : :يعفارلا لاق

 .هيلع تکسیو هت هتحوزب يني نم فرعي يذلا | َناَبَطْرقلا إو

 .همراحمو هلهأ ىلع راغي ال نم ّيمَحْلا ليلق ّنإو
 ابعلل مقرلا فو «هتحوز ىلع ٌلوخدلا َسانلا مني ال نم ثْويَدلا نأو

 .ساّدلل ينغت ةيراح يرتشي يذلا

 : يجحنش وبل وبلا لاق ؛ليق اميف فيلا يرقي الو ةاكزلا يدوي ال يذلا ليلا نأو 0

 ؛ًاردان هنم عقي نمىلع كلذ مقي الو ءاهداتعيو ةّيْنَدلا ا ىطاعتي ي يذلا ةلفسلار

Êr 

 .ءارشلا ديريالو هنم قوذيل عاتملا ءارش عاري يذلا قاوذلا سالقلا نأو :(١)ةحخسل ةيشاح يف (#)
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 رفر

 ىرمنل ا 7
 سرور غلا للا ہر

 ةعجْزلا باک
 ْرْدكْلا :يِرَهْزَألا َلاَقَو «يِرَهْوَحلاُهَلاَف ءاَهِرْسك ن حصفأ ءارلا حقب ةَعّْرل

 ريغ قالط دب حاكتلا ىلإ دلا عرتشلا يِفَو وحر ن هر لا يف يهو تك
 «كلَذ يف نهرب نح نمونو :ىاعت هلو عامشسإلا لق اهن لْصألاَو نا
 ةّصْقَح ا َقْلَطَو «يِعِفاَشلا لاق ةر يأ ٠ ياحالنصإ ارئازأ ن و دعا يف يا

 rm . “دود وبا ُهاَوَر امك اَهَعَحاَر م

 ةعجر حصت الف حاكن ءاشنإ اهنأل يأ «هيسفتب حاكشلا لَها عجترُملا طش

 هنإف ناركسلا هيف لحديو ءامهسفنأب ال امهيلوب حاكنلل لهأ امهنأل نونح الو يبص

 «حيحصلا ىلع هديس نذإ ريغب هتعجر حصت هنإف دبعلاو «بهذملا ىلع هتعحر حصت

 «يلولاو ىلوملا نذإ طرتشي ناك نإو امهسفنأب حاسكنلا لهأ نم امهنإف ؛هيفسلاو
 .حاكنلا ءادتباك ةعجرلا دترملل سيلو

 ام مك نأ نأ ّنْهَل لِي الو «ءورق هلت نهسفناب نصبر ُتاَقلطُمْلاَوظ : ۲۲۸ / ةرقبلا (45)

 كلذ يف نهرب نح نهرو ءرجآلا مْويلاَو و اب نيوي نک ١ نإ ! َنهماَحْرَ يف هلا قلخ
 هللاَو ءَةَحّرَد ٌنِهْيَلَع ٍلاَحّرللَو ,يفوُرَمْلاِب نهيَلَع يذلا لغم هَل ءاحالصإ اوُداَرَأ نإ

 .«جنكح ريع
 هن صح نل خو هللا َلوُسَر نا !45 رمع نع ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (4 4)

 .(5؟85) ثيدحلا :ةعجارملا ف باب :قالطلا باتك :ننسلا يف دواد ربأ هاور .(اَهَعَجاَر

 :نئسلا يف هحام نباو .۳٠۲ضص " ج :ةعجرلا باب :قالطلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو

 .(5 01١59 ثيدحلا :قالطلا باعك
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 ۳۹۰ ةَعجرلا بانك

 ءانب يأ «حاكنلا ُءاَدِيبا هل ثْيَح حْبجملا ىَلَع ُةعْجّرلا يَِوِلَف نجف َقْلَط وو
 ك تعجز كخجاَرب ُلْصْخَنَو «حيحصلا وهو ةعجرلا يف ليكرتلا زارح ىلع

 ظافلألا هذهو “(اًهعحاَريلف هرم ] :رمعل رمع نبا ةيضق يف هلي هلوقل «كتغجتراو
 هنكل ءال مأ حاكتلا ىلإ وأ هيلإ فاضأ ءاوسو اهب رابخألا دوروو ءاهعويشل ةحيرص

 امك رَمْضم وأ «ةنالف تعحارك ريل ىلإ ظافلألا هذه ةفاضإ نم دب الو بحتسم

 قي الف تعجتراو تعجار درحم امار عمده تعجا رك هيلإ راشم وأ «فنصملا هلثم

 هيف لوألا دوروو «نآرقلا يف يناثلا رركتل ؛ناَحْيِرَص َكاَسسْمِإلاَو ُدّرلا نأ أ حالو

 هيلع صنو «ةعجرلا راهتشا امهراهتشا مدعل ناتيانك امهنأ يناثلاو «ًاضيأ ةئسلا قو

 ييو ؛هبتك ةماع يف يعفاشلا صن نع كاسمإلا يل رحبلا يف هلقنو «درلا يف مألا يف
 كيسأ :ىلاعت لاق «ةمادتسالا كاسمإلا ىنعم نأل ءوغل هنأ :ثلاث هجو ةيناثلا

 .لالحتسا ءادتبا ةعحرلاو “كور َكِنَلَع

 فنصملا مزح هبو «يعفارلا يف حصألا ىلع يلإ اهتددر لوقي نأ طرشي يبن
 يف راج هيف فالخلاو «ةعجرلا ظفلك هفالح رهشألا نأ ةيافكلا يقو دعب هركذ امك

 .بابحتسالاب هيف يوغبلا باجأ نكل ؛كاسمإلا

 امهنأ :يناثلاو ,ةعجرلا يف '*)امهلامعتسا مدعل «ناتياتك لو جيوزتلا ناو

 راعشإلا مدعل رغل امهنأ :ثلاشلاو «ةمادتسالا ةدارإ يف غلبأو ىرقأ هنأل ناحيرص

 دقعلا ىرح اذإ اميف فالخلا يرجيو «بهذملا رهاظ هنأ :ينايورلا ىعّداو «كرادتلاب

 يف دكآ هنأل ةحصلا انه حصألا نكل :ينايورلا لاق «لربقلاو باجيإلا ةروص ىلع

 .هب دري مل عرشلا نأ هلباقم هجوو «ةحابإلا

 دئاوز نم امهحصأ ؛ناهجوف ؛ةعجرلا ىونو كتعجر ترتحا لاق ول :ٌعّرَف

 .لوصحلا :ةضورلا

 نركب ًالإو «فلس امكاحيرص نوكيىتح يأ يِحاَكِنوْلِإ أ يِ اََندَدَر :ْلُقيْلَ

 .امهراهتشا :ةخسن يف (#) .۳۷ / بارحألا (ي9)5 2 .(40) مقرلا يف مدقت (غه)



 ٍةَعْسْوْلا باك ۳4۱

 درلا هنم مهفي دق قلطملا درلاو ءاهانعم يف ةروهشم اهنإف ةعجرلا ظفل فلاخو «ةيانك

 فلس امك طارتشالا مدع اهاضتقمو ؛كاسمإلا يف ةفاضإلا ركذي منو «نيوبألا ىلإ

 حاكنلا ةمادتسا مكح يف ةعجرلا نأل ءداَهشإلا ُطَرتُيَل هنأ ُدْيِلَجْلاَو ءيوغبلا نع

 ال :ءالمإلا يف يعفاشلا لاقو «ةأرملا ىضرو يلولا ىلإ جاتي ال كلذلو «قباسلا

 ٍلْدَع ىَرَذ اوُدهْشَأَو هن وُرغَمب َنُهوقراقوَأ فورم وكيس: ىلاعت هلوقل طوشي

 نأ ؛لوألا رصن نملو «فنصملا داريا رهاظ وهو ءًاضيأ ميدقلا نعىكحو کن

 حص 4یا اذإ ! اودهش ارا :ىلاعت هلرق يف امك بابحتسالایلع ةيآلا لمي

 5 ؛الف «هلباقم. انلق نإف ءهطرشب سيل اهيف داهشإلا نأ ىلع ًاعيرفت يأ .ٍةيانكب

 .دوهشلا امهفي دق ةنيرقلا نأل «يلازغلل لامتحا هيفو «ةينلا ىلع نرعلطي ال دوهشلا

 .حصألا ىلع قطنلا ىلع ةردقلا عم ةباتكلاب ًاضيأ حصي :ٌعْرَف

 رداق هنأل (ءطَوَك لغفب لصحت الو ءدوقعلا رئاسو حاكنلاك ءاقْيْغَت ُلَبْقَت الو

 ا .ةعجرلاب راشأ اذإ امك لعفلاب ةعجرلا هنم لصحت الف لرقلا ىلع

 مسا سمو

 مدع لجأل ةعجر الف هلبق تقلط نإف يأ ِةَْوُط ومب ٌةَعْجَرلا صتختو :لْصَق

 هل تبثتو «حصألا ىلع ةدعلا بجتف ءرهملل ةررقم ةولخلا نأب :انلق اذإ ؛معن «ةدعلا

 يل راج وهو ربدلا يف ةءوطوملا يف ةدعلا انبجوأ اذإ اذكو ءحصألا ىلع ةعجرلا

 ىلاعت هللا نأل ةعجر الف خسفنا وأ حاكنلا خسف نإف يأ «تّقَلط «ءاملا لاخدتسا

 هب صتقي ال خسفلاو ؛جوزلا هب صتخي يذلا وه هنأل ءهب تصتخاف قالطلاب اهطانأ

 ام ةعحرلا اهيلع هل سيلو ءاهسفن تكلمو تناب دقف هب تقلط نإف يأ «ضَوع الب

 دعب الإ هل لحت ال اهنإف «یفوتسا نإف يأ ءاهِقالَط ُدَدَع فو مل .هباب يق هانفلسأ

 ةعحرلا لبق تضقنا نإف قدِعْلا يف ٍةَيِقاَب هعضوم يف ررقت امك «رخآ جوز حاكن

 مث «ءارقالاب هنم دتعت تناك اذإ ام همالك يف لحديو :ةعجرلا ترذعتو تناب دقف

 اذإ ام ةدعلا يف اهتعجر نم ىنثتسيو «ددعلا يف هركذنس امك هنم لمح ٌةَدِع تأرط

 .۲۸۲ / ةرقبلا 43 .۲ / قالطلا (40



 ۳4۲ ٍةَعْجرْلا باتك

 ةدعلا ردق ىضم ىتح جاوزألا ةرشاعم اهرشاعي ماد مث ةيعجر ةقلط هتجوز قلط

 ءارقالا ءاضقنا دعب اهتعجر كلمي الو يضقنت ال اهتدع نإف رهشألا وأ ءارقالاب

 .حاكنلاك قدره ال لحل لَحَم ءاضيأ دذعلا باب يف فنصملا هركذ امك ؛رهشألاو

 و

 «ماهبإلا لاح ةعحر ال هنأ حصألاو ؛مهبملا قالطلا لمشي فنصملا مالك :ةيبنت

 '  .ماهبإلا لبقي الف قيلعتلا لبقت ال اهنأل

 ةقلط تقلط «ئطوف قلاط تناف كتأطو نإ :اهب لوحدملا ريغل لاق ول :ٌعْرَف

 .ةعجرلا هيفو لوحدلا عم دحو قالط اذهف «ةيعجر

 تقو يف فالقعا هنأل بمب قدْ َرَكنَأَو رهشأ ٍةدِع ًءاضِقْلا تَعُذا اذإر

 هدمت حتما ةي ل ضي نمم يهو ناكنإ ةد لمح عضو وأ «هتالط
 ةدالولا ىلع ةنيبلا ةماقإ نأ هيف ىنعملاو «نهماحرأ ىلع تانمتؤم ءاسلا نأل نْيِمَيِب

 «ةيعدم اهنأل «ةنيبلاب بلاطتو ؛ال :يناثلاو «نيميلاب اهنم علقيف رسعتت وأ رذعتت

 ةريغصلا نع (ضيِحَت ْنّمِم ّيِهَو) هلوقب ززتحاو «ةدالولاب ندهشي لباوقلا نأ بلاغلاو

 هلوقبو هدعب ةسيآلاب حرص مث ؛عضولا يف ناقدصت الف نالبجبي ال امهنإف ةسيآلاو

 .اهنودل هتعدا اذإ امع (ناَكْنِإ ٍةَدَمِل)

 ر ق

 لوق هنأل «حاكتلا تقر نِم ناَتظْحَلَو رهط ةن ناکا مات ةدآلو تعا نو

 ةيناثلاو ءءطولا ناكمإل ىلوألا ةظحللاو “اعام راصف هريغو نامثع هعبتو «يلع

 .ةدالولل

 يف َتَدْلَّوْدَق ماب يأ ؛َناَفَع َّنْب َناَّمْنع نأ هَل ُهنإ) ؛كلام مامإلا لاق ؛يلع لوق (49)
 ٌلوُقَي ىَلاعتو كرات هللا نإ .اَيَلَع كلذ سن :نِلَع َلاَفَف مح انأ اهب اَ . هسا نس
 نرخ دالر ن نعرض ر ر لاتو 4 ره نوال لعق 58 بانک ک يف

 ةودحلا باك 0 u هاور .(تّسحر دق اَهَدََجَوَف ا ُناَمْنُع

 .487؟5ص ۲ ج )١١(: ثيدحلا :مجرلا يف ءاج ام باب



r4جلا باج  

 ةظحل حاكنلا تقو نم يأ ناَْظْحَلو امَْي نوُرشِعَو ةئامَف روصُم طق أ
 يف تباث وه امك «نطبلا يف هماقمل اموي نورشعو ةئامو «طاقسإلل ةظحلو ءطولل

 ةدع ىلع مالكلا يف يعفارلا ركذو .©* دف دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا

 لمحلا نيبتي مش امري نيناف يف قلختي 2*ةدلولا نأ ةسي يآ وأ ةريغص تناك اذإ ةّمألا

 نبا ثيدح ضراعي ام “لسم حيحص يو ءانه هركذ امل فلاخم اذهف «كلذ دعب

 رظن عيمجلا يلو ءاموي نيعبرأو نينا يضم دعب ريوصتلا نأو «دوعسم
 َةْغْصُم وأ

 ثيدحلل دقعل ةعلا موي نم يأ ناَعْطْحلَو ًامْوَي نونا مَ ٍةَرْوُص الب ٍةَعُم

 نإ :لاق - قولا قداملا َرُهَو - كي هللا لوس اح دخ :لاق ؛هكذ دوعسم نبا نع (00)
a 

 رك م كي لدم قلع نركب من م نوا نأ نط يف هقلخ ْعَمْحُي مك دخ
 زرو لمع بنك :: ت نقر يدلك تأ عز الم لا م م تی لب انش

 اب فری ان یخ لتر را رخت لت هک هلع نيس ج اخل

 يب يراحبلا هاور .[ ٍةنحلأ لْهأ ِلَمَعب ُلَمْمَف باكلا | ِهْيلَع بسيف ارو ال رانلا نيَو

 ثيداحأ باتكو «(۳۲۰۸) ثيدحلا :ةكئالملا ركذ باب :قلخلا ءدب باتك :حيحصلا

 باك :حسيحصلا يف ملو .هنم متأ (7917) ثيدحلا :هتيرذو مدآ قلخخ باب. :ءايبنألا

 ,(155417/1) ثيدحلا :يمدآلا قلخلا ةيفيك باب :ردقلا

 .ديلولا :ةخسن يق (#)

 دوعسم نب هلل ادبع عمس هنأ هثدح ةلئاو نب رماع نأ ؛يكملا ريبزلا يبأ نع ملسم جرخأ )۵١(
 e ٠ يرحب O معو سامع عك رم مث 5م امر سم اوم ض 8

 ْنِم الحر ىتأف (ورْيغي ظِعَو ْنَم ُدْيِعّسلاَو ولأ نط يف يق ْنَم يِنَّشلا) :لوقي
 نا وارق نسم كلب لحن .يِراَمِفْلا يس نب ةفيذح هل لاق كي هللا لوُسَر ٍباَحْصأ

 هل لاق ؟ٍلَمَع ربع ُلْجَّرلا ىقشي فْيَكو :- ريبزلا وبأ يأ - َلاَقَف ؛ٍدوُعْمسَم
 وأو داش لب هما رطل لج لا لرب دبش ين كلفن :

 ؛اَهَمْظَْعَو اَهَمْحَلَو اَمَدْلجَو اًمّرْصَبَو اَهَعْمس َقَلَحَو ارو اكلت اهي للا ْتَعَب كل

 بر اب :لوَقَي من كلما ُبَكَيو ءاَس ام كبر يقيم یش نأ أ بر ا : :لاق من

 كبَر يبق فز بر اي اي :ُكَلَمْلا لوق يث .ُكّلَمْلا بكير ًءاَش ام كبر لوقف ؟ُهلَحأ

 لَو َرَمُأ ام ىَلَع ديرب الف وب < يف ةا كلا رع من كلما بخير ءا ام

 .(5118/7) ثيدحلا :ردقلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ صفي



 6 ٍةَعْجرْلا بانك

 ناسثا ناّكمإلا ُنَقأَف رْيَط يف ْتَقْلَطَو ٌةَّرْخ تناك ناق ىاَرْقَأ ًءاضِقْلا وأ ءروكذملا

 ضيحت مث ةظحل رهطلا نم يقب دقو قلطي نأب كلذو يأ َناََظْحَلَو امي نولو
 ءًاموي رشع ةسمخ رهطتو ةليلو ًاموي ضيحت مث ءاموي رشع ةسمخ رهطت مث ةليلو ًاموي
 ريع ولف «ةدعلا سفن نم ال ثلاثلا ءرقلا ةنابتسال ةظحللا هذهو ضيحلا يف نعطت مث

 ظ .ًاضيأ حصل ةلظحلو هلوقب

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يذمزلا ىور ةنحلا يف لمحلا ةدم ردق يف :َةَدِئاَق

 اك َةَعاَس يف نسو ُهُلدَحَو عضو ناك ةا يف دلا ىّهَتْا اإ نيم ] هعفر

 ءاذه يف ملعلا لهأ فلتخا دقو :لاق "بيرغ نسح ثيدح ؛لاق مث [ يهتشي

 دهاجبو سوواط نع كلذ ىوري «دلو الو لمح ريغ نم عامج ةنجلا يف :مهضعب لاقف

 ىهتشا اذإ ] :لي ينلا ثيدح يف ميهاربا نب قحسا لاق :يراحبلا لاقو «يعخنلاو

 :يراحبلا لاق [يهتشُي ال ْنِكَلَو ٍةَعاَس يف يهي امك ناك ٍةنَجْلا يِ لولا نيم

 اهي ْمُهَل فوك ال ٍةجْلا لمَ هل ] :كك يبلا نع يليقعلا نيزر يبأ نع يور دقو
 مكرر هس

 . 1[ كلو
2 

 چ ق رو ا يا و

 رحآ يف قلطي نأب كلذو يأ ٌةَظْحَلَو ءاموي نورا ةعْبسَف ٍضْيَح يف وأ

 مث ءاهضيح نم ءزح رخآب اهقالط قلع اذإ اميف هريوصت رهظيو «ضيحلا نم ءزحج

 ضيعت مث ءأموي رشع ةسمخ رهطت مث «ةليلو اموي ضيحت مث ًاموي رشع ةسمح رهطت
 تسيلو نييبتلل ةظحللا هذهو «ضيحلا يف نعطتو ءًاموي رشع ةسمخ رهطتو ةليلو موي
 ورق بسحت كانه ةظحللا نأل «ىلوألا يف ةظحل ريرصت ىلإ انه جاتي الو «ةدعلا نم

 ناكمإلا لقأف تضاح مث ضيحت نأ لبق تقلط اذإ ةادتبملا امأ «ةادتبملا ريغ يف اذه

 ثيدحلا :ةنجلا لهأ ىندأل ام ءاج ام باب :ةنحلا ةفص باتك :عماجلا يف يذمزلا هاور (27)

 ثيدحلا :ةنحلا ةفص باب :دهزلا باتك :ننسلا يف هجام نباو .هل ظفللاو .(4 ه56)

١ (TTA) 

 يف فرصتلا نم ءيش عم قباسلا ثيدحلا بقع عماحلا يف يذمزلا هلاق ؛لاق امك وه (0)

 . .ةرابعلا



 ٍةَعْجْوْلا باك ۳۹۵

 وه ءرقلا نأ ىلع ءانب اهرهط نم ءزج رخآ يف قلطت نأب ةظحلو ًاموي نوعبرأو ةينام

 ٍرْهْط يف ْتَقْلُطَو َةَمأ وأ ءاهريغك اهمكحف لاقتنالا وه انلق نإف «نيمدب شوتحما

 هيف تقلط يذلا رهطلا نم يقابلا نوكي نأ لامتحال ؛ناََطْحَلَو امو ٌرشَع َةيمَف

 يف نعطت مث ءاموي رشع ةسمح رهطتو ةليلو ًاموي اهدعب ضيحتو ٌءارِق بسحيو ؛ةظحل

 عوقو ضرفي نأب يأ ةَظْحَلو نونو حاف ٍضْبَح يف أ «ىرأ ةظحل مدلا
 َت ةليلو موي ضيحتو ًاموي رشع ةسمخ رهطت مث «ضيحلا نم ءزج رخآ يف اهقالط

 :يدرواملا لاقو «يعفارلا هركذ اذك «ةظحل مدلا يف نعطتو ًاموي رشع ةسم ٌرُهْطَت

 تقلطف ةادتبم ةمألا تناك نإف «ناتظحلو ًاموي نوثالثو نانثا اهقح يف ناكمإلا لقأ

 اموي نوثالثو نانثا اهقح يف ناكمإلا ةدم لقأف ءاهضيح أدنبا مث ضيحت نأ لبق

 اذكو ءاهنيميب يأ ةَرْئاَذ َةَداَع فلاخت ْمَل نإ قدمو رم ام رهاظ ههجوو «ةظحلو

 خيشلا لاق «ةمهتلل قدصت ال :يناثلاو ءريغتت دق ةداعلا نأل ّمّصَأْلا يف َتْفَلاَخ نإ

 تلاق اذإو :لاق «نامزلا اذه يف رايتخالا هنإ :ينايورلا لاقو «بهذملا وهو :دماحوبأ

 اهفلتو ضيحلاو رهطلا فيك اهاح نع اهنأسن نأ بجو ؛يتدع تضقنا ةأرما انل

 مدع ىلع مألا يف يعفاشلا صنو «هلبق يدرواملا هب مزجو ءداسفلا ةرثكل ةمهتلا دنع
 ةليل نيعبرأ ف تضح دق تلاق نإو :ةعجر نوكي ام باب يف لاق ثيح ءاضقنالا

 ركذتو ءاسنلا نم اهريغ وأ يه تناك نإ ؛رظن اذه قو «هبشأ امو ضيح ثالث

 .قدصت مل اذه لثم نركذي ءاسنلا نم دحأ الو يه نكت مل نإو ءتقّدَص كلذ

 َعَجاَر ,ءطّولا تفَو نِ ًءاَرفألا تقناتساو ُهَتيْجَر «جورلا يأ «َىِطَو ولو
 ةعجرلا تبثت نيأرق دعب ءطولا عقو نإف يأ «قالطلا ءارقا نم يأ هَّيِقَب ناك اَمْيِف

 .نيأرق يف ةعحرلا هلف ؛ءرق دعب ناك نإو «دحاو ءرق يف

 مايقلف ءطولا امأ ءسملو رظن نم هريغو أطو يأ ءاهب ٌعاَتْمِيْسالا ٌمُرْحَيَو لصف
 إف «هتامدقم مرحف َءطرلا َمرَح قالط هنألف ؛يقابلا امأو ءاهاضتقم ياني وهو ةدعلا

 زرعي الو «هتحابإ يف ءاملعلا فالتخال ميرحتلاب اع ناك نإو يأ دخ الف ّىِطَو
 8 د باعد

 نإ لغم ٌرْهَم بجو «رّرعي الف هدقتعم وأ هلح الهاج ناك نإف همْيرحت ُدِقَتْعُم الإ



 ۹7 ةَعْْرْلا باك

 ىَلَع َعَجاَر نإ اكو «رهملا يف اذكف نئابلاك ءطولا ميرحت يف اهنأل ؛ْعَجاَرُي مل

 تملسأ مث ةدعلا يف جوزلا اهفطوف تدترا اذإ اميف صنو ءانه هصن اذه يِسَهْدَمْل

 يف فلحتملا ملسأ مث اهئطوو نيسينثولا وأ نييسرحملا دحأ ملسأ ول اذكو ءرهم الف
 لاقو ءاجيرختو ًالقن عيمجلا يف نيلوق ةياكح :امهدحأ ؛ناقيرط باحصأللو «ةدعلا

 لاح يف ءطولا عوقرل رهملا بوجو :امهدحأ ؛ءنيصوصنم امهتدحو :ناطقلا نبا

 حاكنلا بلص ىلإ امهدوعو ارخآ للخلا عافترال «عنملا :يناثلاو ؛للخلا روهظ

 ناصقن ىَقبي لب ةعحرلاب عفتري ال قالطلا نأ قرفلاو ؛نيصنلا ريرفت يناثلا قيرطلاو

 لصاحلا للخلاو «نيفلتخم نيحاكن ةلزنمي قالطلا لبق امو ةعجرلا دعب ام نوكيف ددعلا

 لو «لوألا دقعلل ًافداصم ءطولا نوكيف «مالسإلا يف عامتجالاب عفترا نيدلا ليدبتب
 بورجو انه رهظألا :لاق لب ؛نيقيرطلا نيذه نم ًادحاو هيحرش يف يعفارلا حجري

 .نيصنلا ريرقت بهذملا ةضورلا لصأ ةرابعو ؛فالخلا تبث نإو ؛هيفن كانهو «رهملا

 راهظلا مكح تبغي الو ءةيجوزلا ءاقبل ناَعِلَو َقالَطو َراَهِظَر ءال حصو
 .ةعجرلا دعب الإ ءاليإلا ةدم برضو

 .قالطلا ءانثأ يف فلس دق اذهو ءاضيأ ةيجوزلا ءاقبل «ناراوتيو

 .هباب يف يتأيس امك اهتقفن بحت و ًاضيأ اهعلح حصي :ٌعْرَ

 ىَلَع اًقفتا نوف تّركنأف اًمِيِف ٌةَعْجَر ٌةَيِضَقَنُم َةَدِعْلاَو ىذا اَذِإَو :ٌلْصَق

 تملا لب :تَلاَقَق سْيوَحْلا موي ْتْعَجاَر :َلاَكو ِةَعُمُجلا ميك ءاضقنالا ٍتْفَو
 هنأ لصألاو «هلبق فالتخالاو «هيلع قفتم ةدعلا ءاضقنا تقو نأل اهِبْيِمَيِب تّقّدْص

 :َلاَقَو سيلا تّضقنا :َتَلاَقَو ةَعُمُجْلا مْوَبَك ِةَعْجّرلا ٍتقَو ىلع وأ «عحار ام
 ضقتت مل ةدعلا نأ لصألاو «هيلع قفتم ةعجرلا تقو نأل بيري قَدص تسلا

 تعا نو :ىَوْعُدلا قبس ٌحِيِجْرَت ٌمّصألاَف «قافتا الب یبا يف اعات نإَو «هلبق

 الف !يتدع تضقنا تلاف اذإ اهنأل اَهْيعَيي تَّفَْص هلق َةَعْجَر ىذا مث ًءاضِقنإلا
 ْتلاَثَف ىاضقنا َلْبق اًَهاَعّدا وأ «قيدصتلا دعب هلوقىلإ تافتلا الو ءاهقيدصت نم دب



4Y ةعجّرلا باكر 

 ءاهلاطبإ يف اهلوق لبقي الو ءرهاظلا يف تحص دقو «ةعجرلا كلمي هنأل َقّدّص ٌهَدْعَب
 «يتدع تضقنا هلوق نمز يف تلاقو «كتعحار دق لاق نأب عم اّيَعَّذا نإف :تْلُق

 لعجيف «ةدعلا ءاضقنا فالخب ةيلوق ةعجرلا نأل ءاهنيميب يأ ُمّلْعَأ هل ار ءْتَقَدُص

 هءاشنإ نأكف ءضام نع رابخإ يتّدع تضقنا اهلوقو ءاشنإلاك كتعجار هلوق

 الخلا لصاحو ءاهلبق ّيلاو ةلأسملا هذه يف حصألا وه اذهو «ةدعلا ءاضقنا فداص

 .هنم اهعجارف لصألا يف اهتركذ امك هحوأ ةسمخ اهيف

 لاقف «نميلا ءاهقف هيف فلتخا ؟ال مأ مكاحلا دنع ىوعدلا قبس دارملا له :ةيبنت 5

 .هنوديري ال مهنأ مهمالك نم رهظي :يمرضحلا لاقو «معن :ليجع نبا

 اَهَتْرَكْلَأ ىتمو ءاشنإلا ىلع هتردقل َقُدُص َةَِقاَب َةَدِعْلاَو اَهاَعّذا یتتو

 حرشلا يف يعفارلا لاق «يعفاشلا هيلع صن اذكءاَهفاريغا لبق تقرا من ؛ َتَقدصَو

 ترقأ اذإو :هيلع اهميرحت لوألا اهلوق ةيضق نأل ؛ًاليحتسم باحصألا هآرو :ريغصلا

 تعجر مث ديز تسب اهنأ ترقأ ول امك «هفالح اهنم لبقي ال نأ بحو ميرحتلاب
 هب تفزعا مث هتركنأف اقح ىعدا اذإ لجرلا نکل ءاهعوجر لبقي ال اهسفن تبذكو

 .بستلا فالخب ةيجوزلا لصأ ين امك ؛هلاطبإ زوجي الف

 نأل ِنْيِوَيي تقَدص تّركنأو َةَمْجَر يلف ْتْنِطَو :َلاَقَو ثآلث نود َقّلَط اَذإَو

 الف الإ هَل عوج الق ةع نو رهاب ا رقم وو «لوحدلا مدع لصألا

 ذحخأاه لهف ؛لوحدلاب تفرتعاو تداع مث هتذحأ اذإف يأ يفصبي الإ ُةُبلاَطَت

 حرش يفو «ناهجو هيف ؟جوزلا ةهج نم فنأتسم رارقإ نم دب ال مأ رخآلا فصنلا

 جوزلا عنتماو «نيع وهو رهملا تضبق تناك ول اهنأ :يدادغبلا روصنم يبأل حاتفملا

 تناك ولو «هنم اهئربت نأ امإو فصنلا لبقت نأ امإ :هل لاقيف ءفصنلا لوبق نم

 ف 57 ناك نإو ىكاحلا هذخأ عيمجلا ذحأ نم تعنتماو هدي يف ةقدصملا نيعلا

 .ملعأ هلل او «هيلبقت نأ امإو «هيئربت نأ امإ :اهل لاق «هتمذ



 ريفر

 يرمتلا سر ار
 سوو فلا ملل) نم

 والا بانک
 7 م ب ءىل

 بلا ركام عزل يِفَو «فْلَح اذإ ًءالْيِإ يلوي ىلا ردصم وه :الْيإلا

 يدلل : :ىَلاَعَت ُهَلْوَف هيف لصألاو .ةَمْكُح عدلا رف ةا يف قط ناكر

 .* )ريش هئاسن م دلو یلآو ©" ةيالا.&...مهئاسن ْنِم نولو

 .رهشأ ةعبرأ قر وأ ًاقَلْطُم اهيطو نِ نعيمي ةقالط حص جؤ ُفِلَح وُ "ث فلح رر
 امك ًايلوم نوكي ال اهجورت اذإف ِكّوَطأ ال هل او :ةيبنجأل لاق ول امع جوزلاب زرتحا
 ئطو نإ ةرافكلا همزلت «معن .ةيبنجأ يهو ءاذيإلا دصق هيف ققحتي ال هنأل «يتأيس
 لدي هنأل «لوأ ناكل جورلا ظفل فذح ول :ةعفرلا نبا لاقو «يتأيس امك

aزرتحاو .ةيجوزلا عطقي يعحرلا قالطلا نأ انلق اذإ اهجرخي جوزا ظفلو  
 هؤاليا حصي هنإف «نارکسلا هيف لحدیو «نونباو يبصلا نع (ُةقالَط ٌحِصْي) هنو
 :كوطأ ال هلل او لوقي نأ ماَقَلَطُم) هلوقب دارأو «ضيرملاو رفاكلاو دبعلاو «بهذملا ىلع

 رفع هللا | نإ واف نإ ره ةر صبر ْمهِئاَسن نم نولو نيل : ۲۲٦۹ / ةرقبلا )٤ ٥(

 .4ميِحَر
 ين ماقا ؛ةلِْر كفل تناکو هس ني هللا ٌلَوُسَر ىلآ :لاق ؛يط سنا نع (55)

 كا :َلاَقَق ؟ارهش تلا ! هللا لوسر ای واق ءم هيل نير شو اعلمه رسم

 اذإ باب :موصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور . [ فجرا وك دف
 ٦ ج :ءاليإلا باب :قالطلا باتك :ننسلا يف يئاسلاو .(1311) ثيدحلا :لالهلا متي

 ا
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 ءاليإلا بات ١ م14

 رهشأ ةعبرأ جوزلا نع ريصت ةأرملا نأل ءاهنود ام جرخي ريح عبر قرف ْوَأ) هلوقو

 .© ”ربصلا اهيلع قشي وأ اهربصىنفي كلذ دعبو

 لاقو ؛حصألا ىلع لوم رهف «رهشأ ةسمح يأ رهظك يلع تنأ لاق ول :ٌعْرَ

 .ًافلاح سيل هنأل عال :ييوجلا

 وأ ًاقالَط وب َقَلَع ْوَل ْلَب هِتاَقِصَو ىَلاعَ هلل اب فلجلاب صخب ال هنأ ُدْيدَجْلاَو

 ايلَوُم ناک ع أح ذأ مص وأ ةالَص يلع هلل كط نإ :َلاَق وأ اقنع

 «ىلاعت هلل اب فلحلا ىلع ًاسايقو ,0ةيآلا قالطإ هلوانتيف انيمي ىمسي كلذ عيمج نأل

 همكح ريغ اإ عرشلاو «ةملآلاب نيميلا ةيلهاجلا يف دوهعملا نأل ؛صاصتحالا ميدقلاو

 .“هتروص ال

 < م

 دعب وأ ةدملا لبق اهطو ول ىتح يأ ةَضْحَم نيمي هَْلَع يِبْجَأ فّلَح ؤو
 دقعني الف حاكنلاب صخي ءاليإلا نأل ءالْيإ الق اًهَحكن نإف «ةرافك هيلع ناك

 ٌعِمَسَف ؛ٍلْيَللا نِي لڪ ٍباَّطَحْلا نب ُرَمُع جَرح) :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا رثأل 630

 :[ليرطلا] لوقت هرم
 الأ بح ال نأ ييقرأو اح دراو ليلا اده َلَواَطَت

 ُهُبئاَوَح ٍريرَسلا اَذَه نيكل قار يلإ هللاًالولهللاَوَف

 ٌربْصَم ام رکا مک تع لا ير رتش سب تما هع باص ن نب رمع لاقف

 :(!اَذَه ْنِم رتكأ َسِيحلا سيخ آل :رَمُع َلاَقَف ارْهشَأ ةن :تَلاََف ؟اَهجْوَر ْنَع ةأر
 رثألا :ىرفلا رمجي ال مامإلا باب :ريسلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 .(۲) رثألا :ءاليإلا باتك :ريبحلا صيخلت يف هناظم ىلإ رجح نبا هازعو )۱۸۳٤۸(.
 ةنسلا ٍةَيِلِهاَحْلا لأ ُهالْيِإ ناك) :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع نع (57)

 ينو موال ناك نإ ها مير مهل لَو رع هلا تفرك .َكِلذ نم کاو نْيسلاو
 ننسلا ف يقهيبلا هاور .(ءالبإب سيلف رهشأ ٍةَعَبرَأ ْنِم لأ ُهوالِبِإ ناك ْنَمْف) ةياور
 0 ١(. ١ 55799 رثألا :ءاليإلا باتك :ىربكلا

 هاور الإ ىهف ًاعاّمج ْتَمَنَم نيوي لر :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (28)
 00 / لعد ° رثألا :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا



 fue ءاليإلا بات

 .قالطلاك ةيبنحألا باطخي

 ال هنأل ِوِبَهْذَمْلا ىَلَع ّحِبعَي ْمَل ْبوُبْجَم لآ وأ َءاَنرَق وأ ءاقتر نِم ىلآ ولو
 ينافلا قيرطلاو ؛ةيآلا مومع ةحصلا هجوو «هسفن يثرمالا عانتمال ءاذيإلا ققحتي

 .يناثلاب عطقلا :ثلاثلاو «لوألاب عطقلا

 نأل ؛هؤاليا لطبي ال هنأ بهذملا نكل «قرطلا هيفف ُهَرَكَذ بح مث ىلآ ول :ٌعْرف

 .ءاذيإلا دصق دق ناك و ضراع زجعلا

 ةَعيرَأ كسطَو ال هلل اوف تضم ادق نمش َةَعَيرَأ كطو ال هلل او :لا ولو

 ةبلاطملا نكمي ال ةعبرألا دعب نأل ّصألا يف لوب سَ اراَرِم اَذَكَهَو : رّهشَأ

 دعبو ضمت مل ةلهملا ةدم نأل ةيئاثلا بجرم الو ءاهالحنال ىلوألا نيميلا بجرم

 ءررضلا ققحتل لوم هنأ :يناثلاو ءةضورلا يف ححارلاىلع مثأي :معن «نيمي ال ةينامشلا

 ْ .ةدحاو نيميب ةينامثلا تناك ول امك

 .ةَنَسم ٍفَنِطَو ال هلل اوف تنضم اًذإَف يهطأ ةَسْمَح ٍكتنِطَو ال هاو :لا وأو
 «ىلوالا نيميلاىضتقمم رهشأ ةميرأ يضم دعب ةبلاطلا اهلف يأ ُهُمْكُح لکل ناال

 نيميلا كلت بججومم ةبلاطم الف سماخلا رهشلا ىضم ذم ىتح ةبلاطملا ترحأ اذإف

 اذإف ءلوألا ءاليإلا بحوم نع جرح ؛اهيلإ ءافف ؛سماخلا يف هتبلاط نإف ءاهالحنال

 رهشأ ةعبرأ ةدم تضقنا اذإف ؟ يناثلا ءاليالا هدم تحتفتسا «سماخلا رهشلا ىضقنا

 .قالطلا وأ ةأيفلاب بلوط

 يأ ةعبرأ دنع ًالُخَر فقرأ هه ع ثذهش) :لاق ؛ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع (© مه 4)

 :ىربكلا ننسلا ين يقهيبلا هاور لطي انأ امو ءْيِفَي نأ اإ ةَبْحَرلا يف ٌةَفقَوف : :لاَق

 .لرصرم حيحص دانسإ اذه :لاقو ؛(0) 5539 رثألا

 ةعبرألا وتم اذ وَما نيىَلآ لحجر اأ :لوقي ؛امهنع هللا يضر رمع نيا نع ©

 ىتخ رهشأ ُةعَيرألا تعم از 5 ٌقالطلا اًهَِلَع عمي الر 2 يِفُ E ىتح فِي رهْشَأ

 ركذيو :لاقو ؛(5181) رثألا :قالطلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .(فَنوُي
 . يبلا باحصأ نم الجر رشع ياو ةشئاعو ءادردلا يبأر يلعو نامثع نع كلذ

>> 



 ءالثإلا باك 141

 مْلَسَو ِْيَلَع هللا ىّلَص ىَسْيِع لْوُرتك ٍةََبرألا يف لؤُصُحْلا دعب دق رو
 ّنَظ ْنِإَو ىاحجرلا عطقب ٌرَرَضََف رهشأ ةعبرأ يف هلوصح مدع بلاغلا نأل ءلّوُمَف

 امو ًايلوم نوكي ال يأ ِهألَف هتبلغ تقو يف راطمالا ءيجمك يأ اهل هلص
 الفم رهشلا مامتل هلوصح ملع اذإ ام كلذ ىلإ ِرّرَحُمْلا يف مضو «نيمي دقع وه

 يف «ضّرْمَأ ىمحك يأ كش ول اَذَكَو «ىلوأ باب نم ُمّلْعُي هنأل فنصملا هفذحو
 دصق ققحتي ملف ءاوسلا ىلع اهدعبو رهشأ ةعبرألا يف هدوجو لامتحال ٌحّصأْلا

 قلعملا دجوي مل و ؛رهشأ ةعبرأ تضم اذإف «لاحلا يق ًايلوم نوكي ال :يناثلاو :ررضلا

 .ررضلا لوصحلا ةبلاطملا اهو ايلوم ناك هب

 رکذ بيعت هِجْيِرِص نيف «باربألا نم هريغ يف امك َةَياَنِكَو حرص ظفر

 ولف «عامجلا ريغ لمتحت ال اهنأل ؛ركدب يأ ركب ضاَضيفاو ٌعاَمِجَو ٌءْطَوَو ٍجْرَف
 لقي مل ولف «هلامتحال َنْيُذ مدقلاب ءطولا ءطولابو «عامتحالا عامجلاب تدرأ :لاق

 هلاق لبق رك ذلا ريغب ضاضتفالا ىون نإ هنأ حصألاف «يركّذب ضاضتفالا ةلأسم يف

 مل :لاق ناف «هراهتشال عامجلاك حيرص هنأ ةضورلاو يعفارلا يف يذلاو «ةيافكلا يف

 يف ركّذلاب دارملاو معن :امهحصأ ؛ناهجو ؟ ُنّيدي لهو ءرهاظ لبي ل عامجلا در

 اناينإَو ٌةَرَضاَبُمَو ٌةَعَصاَبمَو ٌةَسَمَالُم ذأ ُدِئِدَجْلاَو هل هتف ةفشحلا فنصلا مالك

 م كلذ نأل ؛ٌتاّيانك ءةلعابملاو سملاو ءاضفإلاك يأ ءاَهَوْحَنَو ناَْرُكَو اناّيَشْعَو

 .عامجلا يف اهامعتسا ةبلغل حئارص اهنأ ميدقلاو .عئطولا ظفل ع ويش عشي

 ةبهلاو عيبلاب يأ نع ُهْكَلِم َلاَوَق رح يبق كنتو انإ :َلاَق وو :ٌلطم
 يفف كلذ دعب هكلم ولف ءيش ءطولاب همزلي ال هنأل ُآلْيإلا َّلاَر «توملاب اذكو

 ُءاَضِقنا قالطلا ٌمْرَعِ) :لوقي ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ٌعاّمجلا رهف ٌءيفلا امأ @
 ؛(5557١) رثألا :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور .(ٌعاّمجلا ٌءيَفلاَو رهشأ ةَعيَرَأ

 .امهدع هللا يضر سابع نبا دنع حيحصلا وه اذهو :لاكو

e t~مام وک لرو فك ه8 م سوا  „Fo F 

 نأ ةأرجأ ؟نجس وأ ضرم نم ردع هل ناك نإف ؛غامجلا ءيفلا) *لاق « نسا نع ©

 )٠١١۳١(. رثألا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(هِتاَسِلب ءو
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 امك ديدجلا وهو اذهب ًايلوم هانلعج اذإ هلك اذهو «ثنحلا دو ًالوق ءاليإلا دوع

 .ديدحلا ىلع ًاعيرفت ءاليإلا لمنإ :لاقف رحم يف يعفارلا اذه ىلإ راشأ دقو ؛مدقت

 ةرافك هتمزل نإو هنأل «لوُمُف َرَهاَظ تاكو يِراَهِظ نع ٌرُح يب :َلاَق وو
 ىطو اذإ مث ؛ءطولاب اهمزتلا ةدايز قاتعالا ليجعتو «هنيعب دبعلا كلذ قتعف راهظلا

 مل نإو يأ ااو «حصألا ىلع هراهظ نع قتعي دبعلا نإف ءاهدعب وأ ءاليإلا ةدم يف

 هسفن ىلع رت هنأل ءارِهاظ اًمهب ْمُكْحَبَو ءابِطاَبَءالْإ الَوَراَهِظ الف ءرهاظ دق نكي
 نع قتعلا عوقو يف ناهجولا داع ئطو اذإو رهام ايِلْوُم هنوكب مكيف «راهظلاب

 ىسعلا نأل َرِماَظُي ىتَح لْوُمِب َسْيَلَف ؛ترَهاَط نإ يِراَهِظ نع :َلاَق ولو راهظلا

 اعيرفت ةبطاخملا نع يأ ؛لْوُمَف قلاع كرف ِكتنِطَو انإ وأ «ىطو ول ذعنيح لصحي
 قلعلا دوجول ؛ةرضلا ِتقْلُط ءاهدعب رأ ةدملا يضم لبق يأ «ئِطَو نإ ,ديدجلا ىلع

 لوب َسِيَلَف َنُكْمِماَجأ ل ل او :عيرأل لاق و هنأ ُرَهْطألاَو كالنإلا َلاََو هيلع
 ادیز ملكي ال فلح ولامك :عيمجلا ئطوب الإ بحت ال ةرافكلا نأل «لاَحْلا يف

 ال هلوقك ءمعن :يناشلاو ءررض الب ثالث ئطو نم نكمتم وهف ًادلاخو ًارمعو
 ءاهئطوب ثنحي هنأل ٍةَعباَرلا سه لؤُمَق ا عماَج نإف «نكنم ةدحاو تعماج

 لمشت نيميلا نأل «ءاليإلا دقعنيف ؛ةنونيبلا دعب وأ حاكنلا يف ثالثلا ىطو ءاوسو

 رهو :ةضورلا يف لاق «حصألا يف كلذكف ءربدلا يف اهنطو ولو «مارحلاو لالحلا
 الو ءثنحلا عانتما ققحت هنأل الْيإلا َلاَز ءْطَو لبق َنُهّضْعَب تام ْوَلَف .هيلع قفتم

 .ةايحلا يف ام ىلع هقْلَطُم عقي ءطولا مسا ناف «تروملا دعب جاليالا ريوصت ىلإ رظن

 ىتمف يأ ُنُهنِم ٍةَدِحاَو لك نِم لْوُمُف ؛ْنكنِم ٍةَدِحاَو لك ْعِماَجَأ ال :لاق ولو
 نيسيلا نإف ءاهلبق ةلأسملا فالخب ةدحاو لكب قلعتي نيميلا نأل ءثنح ةدحاو عوطو

 وأ اهنيعب ةدحاو دري مل اذإ امب لماشلا يف اهديقو «ضعبلاب ثنحي الف عيمجلا تلوانت
3 

 .نهعيمج دارأ

 ت

 رهظألا يِف لاَحْلا يف لْوُمب َسْيََ دنس ىلإ ِكُعِماَجأ ال :َلاَق ولو
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 نم ّيِقَبَو ىِطَو كإف «ةرم ئيطولا هئانثتسال ءيش لاحلا يف ئطولاب همزلي ال هنأل

 ؛ئطو ول ةرافكلا موزلو ثنحلا لوصحلا ذئموي نم يأ «لوُمَف رها : ٍةَعَبرَأ نم ٌرثكأ

 لوم هنأ : :يناثلا لوقلاو طقف فلاح لب لومب سيلف ءنود امف رهشأ ةعبرأ يقب إو

 ررض كلذو «هنم ةبرقم يهف ؛ثنح اهب قلعتي مل نإو ؛لوألا ةطولا نأل ؛لاحلا يف

 (ةدملا يضم دعب بلاطيف ررض فون «ئطولا نم هسفن عنم نم وه يلوملاو «هيلع

 نم يغب نإ ًايناث ةدملا برضتو ةانتتسم ىلوألا ةئطولا نأل هيلع ءيش الف عيطو نإف

 .ةأطو لكب بيرقتلا لوصحل تآيطو ىنثتسا اذإ فالخلا يرجيو ءاليإلا ةدم ةنسلا

 لم عج

 ؛ءالُيإلا نِي مبظعلا نآرقلا صنب رها ةَعبرَأ لولا يأ لَهي :ٌلْمَف
 الب «يتأتسف ةيعجرلا امأ ةيعجرلا ريغ يف اذهو ءاليإلا تقو نم ةدملا هذه بسحت يأ

 صنلاب ةتباث اهنأل ؛هنودب لهمي لب ضاق برض ىلإ هذه جانت ال يأ ضاق

 تقو نم ال يأ ِةَعْجّرلا َنِم ِةّيِعْجَر يِفَو ءاهيف دهتمب اهنأل نعل فالخب ,عامجإلاو

 .ةنونيب ىلإ ةيراج اهنأل نيميلا
 ا

 م يف ر

 ةدرلا نمز بسحب الو يأ تَعْطَقنا ٍةَدُمْلا يف لؤ : َدْعَب اَمُهُدَحَأ ترا و

 اذ «ةنونيبلا ىلإ اهنايرحو ؛حاكنلا لالتخالو ؛قالطلاك حاكنلا عطق يف ربو اًهنأل

 ٍحاَكَي َلِِخُي ملو ؛َىَطَوْلا عتب اَمَو ءةدملا يأ ءاسقنؤنا ءامهنم دترملا يأ ّيَلْسُأ

 يف ثدح نإو يأ ,ِمارْخِإَو مسك دملا عمي مل جوزلا يف يأ یف جو نإ

 رهو هنم عناملاو ؛ةنكمُم اهنأل «نونُجَو ٍضْرَمَو مارحإو موصك اهعطقي مل اهلالخ

 ٍضرَمَر رغيصك يسح وهو ةحوزلا يف يأ ءاّهْف وأ :ةراضملا دصقو ءاليإلاب رصقملا

 دجوي ملف هذه ةلاحلاو اهؤاطو نک ال هنأل < نطق دملا يف ثدح نو عم عم

 ةطورشم ةبلاطملا نأل ؛تفيؤتسا لا اًذإف ءررضلا ىلإ يدوملا نيميلاب عانتمالا

 ةدعلا يف تفِطُو ول امك ؛ىنبت :َلْيَِقَو ءدحروي محو ةيلارتم رهشأ ةعبرأ رارضإلاب

 ٌروفغ هللا نإ واف نإ يطأ ةعبرأ صبرت مهِئاَسِن نم َنْوّلؤُي ند ۲۲۹ / ةرقبلا 0و

 .مجر
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 مْوُصَو ضحك يعرش وأ ءىضم ام ىلع عضولا دعب ىنبت ؛هنم تلبحو ةهبشلاب
 نع ةدملا ولخت ال ذإ ابلاغ ةدملا برض عنتمال عنم ول هنألف ضيحلا يف امأ الق لقت

 هنألف لفنلا موص يف امأو «نيرهشلا مص يف عباتتلا عطقني ال اذهو ءابلاغ ضيح

 .ضيحلاك سافنلا :ٌعْرف

 ؛باستحالا عنمي ال :يناثلاو ءطرلا نم هنكمت مدعل مّصألا يف ُضْرُف ُمَْمَيَو

 كلذ دعب بلاطي ملو لحني ءاليإلا نإف يأ ٍةَدّمْلا يف َنِطَو نإ اليل هنكمتل

 ؛ةيآلل يفي مل نإ يأ َوْلَطُي أ َءْيِفَي نأب ُهَتَبلاَطُم اَهَلَف ءاطب مل نإو يأ َألإَو ءيشب
 (ىلطي وأ ءيِفَي نأب) هلرقو ؛عجر مث عنتما هنأل ؛عجر اذإ ؛ءاف نم هيف وطولا يمسو
 هيجوت اه سيل :لاقف ةئيفلا يف مامإلا حرص هبو ءامهدحأب ةبلاطملا اه سيل هنأ مّهفْي

 :مامإلا لاقو «هفالح مهفي طيسولا مالكو هعواطت ال هسفن نإف ؛ةئيفلاب بلطلا

 .عاتمتسالا اهقح امنإو اهل قحب سيل هنأل ءادتبا قالطلاب ةبلاطملا ا سيل

 كلذل لحدم ال ذإ ةبلاطملا ةنونحياو ةريغصلا يلول الو «ةمألا ديسل سيل :ّعْرَف

 .ةيالرلا تحت

 راسعالابىضرلا هبشأف ددجتي ررضلا نأل هَدْعَبةَبلَطُمْلا اَهَلَف اهقح تكر ت ولو

 «بيعلاب ىضرلا هبشأف ةدحاو ةلصح مكح يف اهررض نإف ةنعلا يف ىضرلا فالخب

 ركبلا ءاوسو «كلذب قلعتي عيطولا ماكحأ رئاس نأل قَفشَح ٍبْييغتب ُةَْيَفْلا لصخحتو

 هب ثنحي ؛معن نبدلا يف بييغتلاب لصحت الف يأ لّبقب هركملاو راتخملاو بيثلاو

 نإ العفو ًالوق يأ َةَبْلاَطُم الو «ةبلاطُم الف نيميلا ّلَحْنَيِل ىطولا كرت ىلع فلاحلا

 قحتست ال يهو قحتسملاب نركت ةبلاطملا نأل ءٍضَرَمَو ٍضْيَحَك ءطَو عنا اهب ناك
 مم هع هلق م 0 ا * أم نام لا أ فتق ناك نام لع 1 |
 :لوقي ناب بلوط ضرمك يعيبط عن «جورل يف ي هيف ناك إو ذقيح يطول

 دماح وبأ خيشلا دازو «ناسللاب لصح يذلا ىذألا عفدني هب هنأل تف تردق اذإ

 «قالطب ُبْلاَطُي هنأ ُبَهْذَمْلاَف ؛هارْخإك يعش وأ «تلعف ام ىلع تمدن :هيلع



 ءالثإلا بات ١6

 دقو «حصألا وهو عانتمالا اه هذه ةلاحلاو ىطولا دارأ اذإ هنأ ىلع ءانب ررضلل ةلازإ

 نأ :يناثلا قيرطلاو ةَبَلاَطُمْلا تْطَقَس ءطَوب ىّصَع إف «ناسللا ةئيفب هنم عقي :ليق

 تقل نإو ؛كّدابع تدسفأو تيصع تقف نإف «اليإلاب ككّسفن تْطَيو :هل لاقي

 ؛ةؤلؤلو ةجاجد بصغ نمك «كيلع انقلط قلطت مل نإو كوز َكيلع تاف

 ةا ىبأ ْنِإَو (*ةولؤللا تمرغ الإو اهتمرغ اهتيذ نإ :هل لاقيف اهتملتياف

 قلطي ال :يناثلاو «نيدلاك هنع ةباين ةَقْلَط ِهْبَلَع قلب يِصاَقْلا نأ ُرَهْظَألاَف َقالُطلاَ

 هنو ءهيلإ قالطلا فاضأ ىلاعت هللا نأل ؛قلطي وأ «ءيفيل هرزعي وأ هسبحي لب هيلع

 «ةداعلا يف نكمتلا ردقب الإ اهيلع داري الف «رهشأ ةعبرأ ةدملا نأل فنا لهم ال

 يف لهمب ال هنأ فالح الو ءأطاشن اهيف رظنني دقو «ةبيرق ةدم اهنأل ءاهلهمي :يناثلاو

 نيمي ةَراَفَك ُهَمرْل ِةَبلاَطُم َدْعَب َِطَو اَذإ هاو «لاحلا يف اهيلع هتردقل ناسللاب ةعيفلا

 بجوأف ر نرفع هللا نف وُءاف ناف ىلاعت هلوقل «همزلي ال :يناثلاو «هثنحل

 ةردقلا لبق بات اذإ براحملا يف اهمكح طقس امك ايندلا مكح طوقس كلذ

 ةبجوملا ةئيفلاو «هب ىصعي ام ىلإ نافرصني ةمحرلاو ةرفغملا نأب :لوألا باحأو

 ظ .اهيلإ بودنم ةرافكلل

 هرايتخاب ثنح هنأل ءأعطق ةرافكلا بحت :ليقف «ةدملا يضم لبق ئطو ول :ٌعْ

 .هب بلاطي ام ىلإ رداب هنأل «فالخلا درطب :ليقو «مازلإ ريغ نم

 :لوقي خسانلا بتك )١( ةخسنلا شماه يف (#)

 ءناك نإ ؛صقتنلا شرأ عم محللا ىوس ذر همزلي مل هحيذو ًاناويح بصغ نم نأ :ملعإ

 مهوي انه همالكو .هنباب يف يعفارلا هركذ امك هتميق الو ناويحلا لغم در همزلي الو

 .ىهتنإ .هبنتجاف «هقالح

 ش .؟575 / ةرقبلا 01)
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 نِ ارك هك قصو ىلعَت هلا أ نأ مارح رهو رهظلا ن هلأ :ٌراّهظلا

 :لاقيو مالشسإلا لوا يف :ليقو ؛ ”ةيهاحلا يف ًاقالط ناكر "رورو لوق

 روس وأ باا لمآ ر ار اتجوز ىلع مخ راول قارا تناك

E O GÛنابح نبا  

 . رو ٩© کالا

 يئآللا الإ مهتا ذِإ مينا نه م موسي ي مکن نورِهاَظُي نينا :۲ / ةلداجلا 07

 .«رولع ل هلا وأ روزو لوقلا نِي م ارك نوري مهنإو ْمُهتدَلَو
 رف ؛ةيلهاجلا ٍدْيَع ىَلَع اقلط ُءاليإلاو ُناَهَظلا ناكر :لاق ؛نايح ع نب لتاقم نع 17(9)

 اف هل اور .ةَراَمَكْلا ٍراَمّظْلا يف َلَعَحَو ؛ ره ةعبرأ ءاليإلا يف لَو رع هللا

 ١(. 554 4) رثألا :راهظلا باتك :ىربكلا ننسلا

 :ةَّيلِهاَجْلا يف ِهِنَاَرْمإل لاق اذِإ ُلُحّرلا ناكل :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (©

 .(اوأ مالالا يف ره نم لوا ناَكَو) :لاق بلع تمرح نأ رك يلع تنا
 )١571457(. رثألا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور

 س سوا يجوز ينم رات :تلاق ؛اهنع هللا يضر ةبلعت نب كلام نب ةليَرخ نع @ (14)

 :لوقتو هي ب واح 8 ولا نرس لإ أركشأ يي هللا َلْوْسَر تحف تالا
 يا لوق هللا عبس من قل نارمل لَو یتح تخرب امف [ كم نبا ناف هل یھت ر

 معطي  :لاَق حيال :تسلُق قير یر ضْرفلا ىلإ يحرر يف كليات
 نم قرب ٍيتعاس ين راك تلق .هب دص ءيش نب هدف ام :تلاَق [ اكلم نيس

>> 



 ٍراهظلا با 4.۷

 امأ ؛ةيآلا موسعل دبعو يأ يصحو يِ ولو لَكُم جوز لَك نم حص
 رم املف فلكملاب هنع زرتحما وهو هقالط حصي ال يذلا جوزلا امأو «ةيآللف جوزلا
 .هباب يف فلاسلا فالخلا هيف يرجيف يأ هقااطك ناّرکس ُراَهِظَو «قالطلا يف

 ءيا ٍرْهَطَك يِدْنِع ا يِعَم وا ينم وأ يلع تنأ :هيجوزِٳ َلْوُقَي نا ۀحنرصَو
 هلوق نإ امك .حّبِحتملا ىلع حرص يّمُأ ِرْهْظَك تن اَذَكَو تيلهاحملا يف دوهعملا هنأل

 ىلع اهنا ديري نأ لامتحال ةيانك هنأ :يناثلاو «ينم لقي مل نإو «حيرص قلاط تنأ

 يما نَدَبُك كقت وأ كند وأ كُمْسج :َُلوَقَو ءقالطلا فالخب همأ رهظك هريغ

 وأ اَهِدَبك :ُهَّلْوَق ذأ ُرَهَظألاَو ءاهيف رهظلا لوحدل حرص اَهَِلْمُج ْوَأ اهلج وأ
 «رهظلاب هيبشتلاك ناكن مألا ءاضعأ ضعبب ةجوزلا هّبش هنأل ٌناَهِظ اًهِرْدّص وأ اًهَطَ

 نإ اًهِيَعَك اذكو ؛ةيلهاجلا يف دوهعملا راهظلا ةررص ىلع سيل هنأل «عنملا :يناثلاو
 ةماركلا لامتحال «حَصألا يف َقَلطَأ نإ اَذَكَو الف َةَماَرَك َدّصَق نإ راهظ َدّصَق

 كسار :ُهلْوَقَو «مألا ءازجأ ضعبب هيبشتلا يف حيرص ظنللا نأل راهظ هنأ :يناثلاو

 أ اَهِدَبَك) هلوق يف فلس امل هِرَهْظألا يف ٌراَهِظ يّ طي لَ زا كره زا

 يكحلا اذه درط يأ ُهُدْرَط ْبَهْذَمْلاَو «أ اهنأل ٌاَهِط ٍةَدَجْلاب ةييشعلاو «(يِْطَب
 ةمرحمب اههبش هنأل «ةمعلاو ؛تحألاك يأ ءاَهُمْيِرحَت رطب مل مرت لک يف

 ؛ميرحتلا يف مألا نود امهنأل «نْلا ٍةَجْوَرَو ٍةَعَضْرُم ال ألا تهبشأف ًادبأ ةبارقلاب
 فالح فنصملا هركذ ام ءارو اهيف هل ًالالح تناك يلا ةلاحلا ةدارإ لمتحي هنألو

 يبمْذا تنسخ دق ] :لاق ءرخآ قرعب ةع ين ينإن هللا لوسرا اب :ُتْلُق ت

 :ننسسلا يف دواد وبأ هاور .[ مَع نبا ىلإ ييجراو ءانيِكْسِم نيس هنَع اهب يطأ

 باتك :ناسحإلا يف نابح نباو )55١4(. ثيدحلا :راهظلا يف باب :قالطلا باتك

 .۲۳۸ص 5 ج :(4578) ثيدحلا :راهظلا باب :قالطلا

 نع ٠١( 719 ثيدحلا راهظلا باب :قالطلا باتك :نئسلا يف هحام نبا هاورو ®
 «(۲۸/۳۷۹۱)ثٹیدحلا :ريسفتلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .اهنع هللا يضر ةشئاع

 ,هاحج رخي مو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاكو



 ل مس اهلا باك

 ٍةَمْعَالُمَو بأو ٍةَجْور تخأو ٍةقلطُمَو ينجب ةَ وو ؛حرشلا نم هعجارف رشتنم ماسلا
 الحم سيل هنألف بألا امأو ؛مألا نهبشي ال نهنألف ةنعالملاو بألا ادع ام امأ يغلف

 ةيمرَحملل هديبأت سيلف ادب ناك نإو اهميرمت نألف ةنعالملا امأو ءلالحتسالل

 .ةلصولاو

 ّيَلَع تنأف ىرخألا َيَِجْوَز نم ُتْرَهاَظ نإ :ِهِلْوَقَك فلت حصر :ٌلْمعَ
 حصي قالطلاو «ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك هنأل َمُهَنِم ارِهاَظُم َراَص َرَهاَظَف يّمُأ رهظك

 اًهَيَطاَحَف ٌةَيتجَأ ةنالَو ةنآلُف نم ترها نإ :َلاَقْوَلَو طورشلا ىلع هقيلعت

 الإ يأ َظْقللا ديري نأ الإ ءراهظلا ةحص مدعل ِهِيَجْوَر ْنِم رهام ريمي مل راهب

 هم َرَهاَطَو اَهَحَكَن يلق ؛هدوحول ًارهاظم نوكي هنإف ظفللا اذهب نايتإلا ديري نأ
 هقلع هنأل َكِلَذَكَف ٍةّيبتْجألا ٍةنالُف ْنِم :َلاَق ولو طرشلا ققحتل رهام َراَص

 راد لحدأ ال :لاق ول امك «طرشلل ال فيرعتلل ةيبنجألا ركذو «ةنالف نم هراهظب

 َرَهاَظَو اَهَحَكَن نو ارِهاَظُم ُرْيِصَي أل :َلِبِقَو ءثنح اهلحد مث اهعابف هذه ديز
 َيِهَو اًهنِم َتْرَهاَظ نإ :َلاَق ولو ,ةيبدحأ اهنوك نع تحرخ تحكن اذإ اهنأل
 رني ملو يما رهط قاط تن :َلاَقْوَلَو ءليحتسملاب قيلعتلاك هنأل غ ؛ةيبنجأ
 رهظكب قالطلاَو .قلاط تنأب راَهْظلا وأ اعم اَمُه وأ َراَهْظلا وأ َقالّطلا ىَوت وَ
 «حيرصلا هظفلب هنايتا قالطلا عوقو هجوف :ىلوألا يف امأ َناَهِظ لَو ؛تَقْلُط يّ

 هلوق نع عطقنا دقو «هل لالقتسا ال يمأ رهظك هلوق نأ راهظلا عوق مدع هحوو

 يف امأو ءراهظلا هب دصقي ملو ةحارصلا نع جرخف امهنيب لصاحلا لصافلاب تنأ

 اديكأت يمأ رهظك هلوق لعجو همالك عومجمب. قالطلا ىون اذإ ام يهو :ةيناثلا

 :ةشلاثلا يف امأو «حئال راهظلا عوقو مدعو قالطلا عوقو هجرف «قالطلا ميرحتل

 مدعو «حيرصلا هَل دوجو قالطلا عوقو هجوف راهظلا عيمجلاب دصق اذإ ام يهو

 يف ًاحيرص سيل يقابلاو ,راهظلا ىلإ فرصني ال قالطلا ظفل نأ راهظلا عوقو
 ناو «عومجب هَ امو نال بي ل هنألف :ةعبارا يف امأو هانی امك راها
 هب دصقي ملو ةحارصلا نع جرح يمأ رهظك هلوق نأ هانفلسا املف :ةسماخلا يق

o 



 ٍراَهَظلا بات 4۵۹

 :حيرصلا ظفللا دوخول ؛ ءْسَْلُط يّتاَبلاب َراَهْظلاَو قاط تنأب قل وأ :راهظلا

 عم هب ىتأ دقو ةيعجرلا نم حصي راهظلا نأل قَعْجَر قآلَط ر د زل لصحو
 .اهراهظ حصي ال نئابلا نأل اهنم ًارهاظم ريصي ال هنإف ًانئاب قالطلا ناك اذإ امأ ءةّيلا

 ماس ْنِم نورها َنيِلاَوىلاعت هلوقل َداَع اذ ٌةَراَفَك ٍرِهاظُمْلاىَلَع لصف
 ناَكْنِإ َنَمَر ِهِراَهِظ َدْعَب اًهَكِسْمُي نأ َوُهَو ,2"”يآلا ل ( اراق اي ةوكوُ م

 داع دقف ؛ةجوز اهكسمأ اذإف «ةجوز اهكسمي ال نأ يضتقي مألاب ههيبشت نأل ةَقْرش

 هفلاخ يأ هل داعو هيف داع مث ًالوق لاق :لاقي .هتفلاخت لوقلل دوعلا نأل «لاق اميف

 .هلثم لوق هنإف لوقلا ىلإ دوعلا فالف هضقنو

 0 ري لَو يع جر وأ ناب قآلَط وأ خسف وأ توب ُةقرف هب تّلصتا ولف

 3 وأ بوجولا ببس وه يذلا دوعلا دجوي مل اذإ ةرافكالو يأ َدْوَع الف نج

 .ةقرفلا ناكمإ نمز يضعي نأ درعلاف قافأ اذإ امأ

 تناك اذإ ام يهو :ىلوألا يف امأ ءّحّصألا يف اّهَنَعَأل ْوَأ اًهَكَلَم ول اَذَكَو

 ىلع اهكسمي مل هنأ ههجوف لاصتالا ىلع اهارتشا مث اهنم رهاظف ةقيقر هتحوز
 ةلأسملا يف امأو «كاسمإ كلذو لح ىلإ لح نم اهلقن هنأ :هلباقم هجوو «حاكنلا

 ىلع يوغبلا طرشو «هعطقب هلاغتشا ههحوف راهظلا بقع اهنعال اذإ يهو :ةيناثلا

 «قالطلا نمز للحت :هلباقم هحجوو «ةضورلا يث هب مزجو ؛ ءمكاحلا ىلإ ةعف ةعفارملا اذه

 هنإف نعال مث فذق مث هراهظ قبس نإف يأ ءّمّصألا يف ُهَراَهِظ فذقلا قبس طرشب

 ببسب هلاغتشا هلباقم هجوو «قارفلا ناكمإ عم ليوطتلا نم هيف امل حصألا ىلع دئاع

 آل يةعجرلاب ةياع هنأ ْبهَدَمْلاَف ملأ مل الصنم درا وأ أ َعَجاَر ْوَلَو ؛قارفلا

 نأ امهئيب قرفلاو مالسإلا دعب يأ ُهَدْعَب لب درع نوكي ال هنإف يأ مالمسإلاب

 (قحلاب لطابلا نيدلا ليدبت مالسإلا دوصقمو «حاكنلا كلذ يف كاسمإ ةعحرلا

 لبق ني يقر ير اولا امل تورم مل مینان نم نورما نذر 1 / ةلداحجا (0)
 .«روبخ تولع ام لار هب نوظَعرت ْمُكْلَد اًساَمَكي نأ



 ا اا 000 راَهَظلا بايك

 حجارلاو ءناك ام فيك فالخلا نم رهاظلا وه اذه «كلملا ديدحت هب دصقي حاكنلاو

 َدْعَب ٌةَراَفَكْلا ٌطقست الو ءنيهجو ةياكح ةيناثلا فو «نيلرق ةياكح ةعجرلا ةلأسم يف

 لبق ُمُرْحَيَو ,خسفلاو توملاو قالطلا ةقرفلا يف ءاوسو ؛نويدلاك ققرفب ِدْوَمْلا

 ُماَيِصْقإط هلوقو 4سا نأ ٍلْبق ن ةر ُريِرْحَتفإل ىلاعت هلوقل طو رْیفکتلا

 قلطملا لمحيف «ماعطإلا يف هل ضرعتي م و "”7كاّساَمتي نأ لبق نم ٍنيعباتتم ٍنْيَرْهَش
 وأ رفكي نأ ىلإ هيف ءطولا مرحيف ديقملا امأ ؛قلطملا راهظلا يف اذه .ديقملا ىلع

 اَذُكَو ؛هنمذ يف ةرافكلا تيقبو راهظلا عافترال لح تضقنا اذإف «ةدملا يضقنت

 :تْلَف «هبلإ ىضفتو ءطولا ىلإ وعدت دق اهنأل ءِرَهْظَألا يف ٍةَرْهَشِب ُةَوْحَنَو ُسْمَل
 ؛لوحدلا ىلع ةيآلا يف سامتلل ًالمح ملأ هللاَو ُناَوَجْلا ,روهمجلا دنع ُرَهْظَألا

 هنإ :لوألا يف لاقو «نيرثكألا نع هلقن هنإف هيحرش يف يعفارلا هححص ام اذهو

 .مامإلا يلامتحا دحأ وهو ةبكرلاو ةرسلا نيب ام لمشي فدصملا مالكو ؟؛نيلوقلا وأ

 ادبه :لْوَق يِفَو «نيميلا هبشل ًابيلغت ءاتقْؤُم ْتْقَوُمْلا ٌراَهَظلا حصي :ٌلْممَ

 ال يذلا ميرحتلا هبشأف ءميرحتلا دّبؤي مل هنأل یل :لوَق يِفَو «قالطلا هبشل ًابيلغت

 ءطوب ْلَب كاسماي ُلُصْخَي ل هَدْوَع ذأ حّصألا لوألا ىَلَعَف .ديبأتلا ىلع هيلع مرحب

 مطولا لحأل وأ لجألل هنأ لمتحي كاسمإلاف «ةدملا دعب رظتنم لحلا نأل ٍةَدُمْلا يف

 رهاظ اذهو «ىطولل كاسمإلا ققحت ئطو اذإو «ةرافكلا نم هتءارب لصألاو «ةدملا يف

 رخآلاب راهظلا يعون دحأل ًاقاحلا «قلطملا يف دوعلاك هنم دوعلا نأ :يناثلاو .صنلا

 بيو هيلع ءيش ال هنإف **تضقناىتح أطي مل ول امع ْوَدُمْلا يفر هلوقب زرتحاو

 نعت َلاَق ولو ءاثالث قلاط تنأف كتنطو نإ هلوق يف امك ةَفَشَحْلا ٍبْيِغَمِب ٌعْونلا

 عرف نكس نف ,حيرصلا هظنل دوجرل نهن رهام يأ فَ يلع ا
 اييلفت ةَراَفَك ماقا يِفَو «نهنم لك تح يف دوعلاو راهظلا دوحول ,تاَراَفَك

 «لوألا ثآلقلا نِي ديا ةف تاَمِلك عراب ٌنُهنِم َرَهاَظ ْوَلَو ءنيميلا ةهباشل

 .ةدملا تضم )١(: ةححستلا يف (#) .4 / ةلداحملا ۷ر 2." / ةلداملا )



 للا باك 1
if 

 ةعبارلا راهظبو «ةيناثلا يف دئاع ةشلاثلا راهظبو «ىلوألا يف دئاع ةيناثلا راهظب هنأل

 يبرأف ًالإو تارافك ثالث هيلعف ؛اهراهظ بقع ةعبارلا قراف نإف ؛ةئلاثلا ىف دئاع

 ؛ةرافك همزليف قالطلاك ٌدِحاَو ٌراَهِظَف اديكأت َدَصَقَو الصم ٍةأرْما يف َرْرك ولو
 ُدُّدَعَتلا رهظألاَف ًافانئيسا وأ ؛حصألا يف ءاهقراف نإ ال ؛تارملا بقع اهكسمأ نإ

 .نيميلاك داحتالا :يناثلاو «قالطلا ىلع ًاسايق

 نأ قرفلاو «ةدحاو ةرافك بوجو انه حصألا نكل ؛نالوقف ؛قلطأ ول :ٌعْرَف

 فالخب كولمملا ءافيتسا رهاظلاف ءررك اذإف ؛هكلمي جورلاو روصحم ريغ قالطلا

 درع هب هلاغتشاف ٌرخآ مالك هنأل «لّوألا يف ٌدَئاَع ةيناثلا ةَرَمْلا ُهنَأَو ءںاهلظلا

 لعجيي ال سنجلا نم عرفي مل امف ءدحاو سنج نم نيراهظلا نأل ءال :يناثلاو

 نإ هنإف «تاملكلا تلصافت اذإ امع (الِصتُم) هلوقب الوأ فنصملا ززتحاو «ادئاع

 دارأ وأ ؛قلطأو رَمَكُي ل نإو ءًاضيأ هنع ّرفك يناثلاب نايتإلا لبق لوألا نع َرْفك

 ءلافقلل ناباوج ؛لوبقلا يفف ؛ديكاتلا وأ «قباسلا فالخلا ددعتلا يفف ؛فانعتسالا

 بيلغت رهظألاو :يمعفارلا لاق ءالف قالطلا وأ لبق َنيميلا انبلَع نإف :مامإلا لاق

 .هريغو يوغبلا هركذ اذكو «لوبقلا مدع رهظألا نوكيف «يناثلا



* 

 ٹر

 يرجنلا سما اربع

 سرور فلا ملل نما
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 ةرافكلا ابان
 ا يونا رست يه تسلا ره و رفكلا َنِم ةَدْوْحَأَم يهو : ٌةَراَفَكْلا

 تراك: هلوقبو و تیز بر رر : ىلاقَت هوب ررحُملا ُهَحَتفاَ
 07 کانت رقع

 ءهنع ىكزملا لاملا نييعت بجي ال امك ءاهنييغت ال "لمع اهنأل اهني طرشي
 قاتعالاب رفاكلا يوني نأ طرتشيو «بوجولا ةبنىلإ جاتحيالو «داعأ أطخأو نيع نإف
 . نحب يعفارلا هركذو ةضورلا يف هب مزح «برقتلا ةين نود زييمتلا ةين ماعطإلاو

 اعطإ

 ىلع انه قلطملل ًالمح َِِمِمْؤُم ,ةفلاسلا ةيآلل ةر تع :راهظلا ٍةَراَفَك لاصجخو

 ٩ نیدْيهش اودهشتساوإل :ىلاعت هلوق يف قلطملا لمحك لتقلا ةرافك ةيآ يف ديقملا

 خي بعلب گن لذع ىَوَذ اوُدِهْعأَوإل :ىلاعت هلوق يف ديقملا ىلع

 اغإو «رارحألا ِفِئاَظَوَو ةدابعلل غر فتيل هلاح ليمكت درصقملا نأل ِبْسَكْلاَو ِلَمَعْلاِ
 #« ع -

 فلاخيو «ةريغو هس ىلع الك ريصيف الإو ىتيافكب ماقو لقتسا اذإ كلذ لص

 «ةيلاملا مث نايعالا نم دصتقلا نأل «ةيلاملا صقني ام اهيف ربتعي هنإف عيبلا بويع

 او الساب موکح يأ فص :عِزجُب
3 
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 ُنَوْغَأَو ؛ىنشُم غانا ةن جَرْغأ عر
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 ةرافكلا باتيك ١11

 فسصملا طخب هتيأر اذك (ُجَرْعَأ) هلوقو «ىرخألا نيعلا فعضي ال هروع ناك اذإ يأ
 نأل يلج عباَصَأَو هْيَْذأَو ؛هفلأ ٌُدِقاَقَو ؛مشْخَأَو ؛سرخَأَو ؛مصَأَو «(عواو) الب

 رضي هنأل ءلْجر ُهِقاَفَو ؛ْنِيَر ال ايب ارارضإ لمعلاب رضي ال ءايشألا هذه باهذ

 ؛فكلا فصن ةعفنم بهذي هنأل ي ْنِم رصنب ْوَأ ؛رّصنخ وأ ءان ارارضإ لمعلاب
 نم اعطْم ول اذكو ني ًالالخإ لخي ال هنأل ٌءازجإ امهادحإ عطق نإف نيب رض وهو

 نم نّيَلمنأ وأ ءىطسولاو ةبابسلاو ماهبإلا نم ٍةدحاو ع وطقم يزجب الو «نيدي

 ؛اذإ اهتعفنم ليطعتل ُمَّلْعَأ هل او مانا ٍةَلُمْلَأ وأ :تْلَق ءرضم امهمدع نأل ءاَمِهرْيَغ

 لضخ هنأل ؛لمعلا نع يأ ٌرِجاَع ٌمِرَه الو عباصألا رئاس نم ةلمثألا فالخب

 ؛ًازحأ لقأ ناك نإف «هنم دوصقملا لوصح مدعل ٌدونْجَم هتف ٌرْثكَأ نمو ءدرصقملاب

 ردقي ال هنكل لقأ هنونح نمز ناك ولو : يدرواملا لاق .حصألا يف ايواست ول اذكو

 .نسح وهو :ةضورلا يف لاق ءزجي مل ؛نيح دعب الإ لمعلا ىلع

 .يدرواملا هلاق وحرم هلاوز نأل «هيلع ىمغملا يرخي :ٌعْرَف

 ءاّرجإلا نا 2 نإف «دوصقملاب لخي هنأل ٌلَسلا هب نمك يأ ءىَجْرُي ال ْضْيرَمَو

 ةرافك وني مل هنأل ءال : يناثلاو «هفالح ناب دقو ؛نظىلع ءانب عنملا نأل ٌّمّصألا يف

 قاقحتسال (ِةَراَفَك ةي برق ءارش ئز الو «بعالتملاك وه امنإو «ةحيحص

 قحلم ُةثرأو ءامهيف لوبقلا انطزتشا اذإ هتيصوو هباَهَنِإ لوبقو «ىرحأ ةهج نع هقتع
 هقاقحتسال ةَحْيِحّص بايك يِؤَو داليالاب قتعلا اهقاتحتسال لَو أ الو ءءارشلاب
 .قرلا لامكل حصألا ىلع يز هنإف «ةدسافلا نع ةحيحصلاب زرتحاو :ةباتكلاب قتعلا

 «هتافرصت عيمج ذوفن ليلدب مات امهيلع هكلم نأل قصب َقْلعُمَ ريدم ئزجیو

 ْنَم ] :َاَفَف [ اهب مذا ] كو هل ا لور لاق ؛ةييون ءادوس هيرا يدنع نو بق

 .[ةنمؤُم انا اًهْفيْعَأ ) :َلاَق .هللا لوُسَر :تلاق [4نأ نمف ) :َلاَق .هللا :تَلاَق [؟كبر

 ثييدحلا :مالسإلا قصو باب :راهظلا باتك :ىربكلا نيسلا يف يقهيبلا هاور
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 ١41 ٍةَراَفَكْلا باك

 ةفصلاب هقلع نإف «ىلوألا ةفصلا لبق دجوي ام هقلع وأ ةرافكلا نع هرجن اذإ اذهو

 ْرُْجَي مل ةرافك قلعا قتيلا لَ َداَرَأ نإف لوق ىنعم اذهو وزي م «لرألا

 يټرافک نع ف تنأف اهتلخد نإ :لاق مث ُس ناف رادلا تلخد نإ :لاق :هلاثم

 ٌقِيِلْعَت لَو .لوألا قيلعتلاب قحتسم هنأل ةرافكلا نع هيرجي الو لوحدلاب قتعي هنإف

 هريبغك يترافك نع رح تنأف رادلا تلحد نإ :لوقي نأب يأ ,ٍةفصب ٍةَراَفَكْلا قنع

 نع نيشبقرلا صيلختل اذ فمن اذ فن لك نع ِِيئراَفَك نع َِْدْبَع َقاََِْو
 , ارح اَمِهْيِقاَب ناك نإ ءاَرْجِإلا ٌحّصألاَف ةَرافك نع نيفصن ٌريسْعُم َقَمْعَأ ولو «قرلا

 ناصقش يرجي ال امك ءاقلطم عنملا :يناثلاو «لالقتسالا ةدافإ وهو دوصقملا لوصحل

 لماشلا يف هلقنو ءصاخشألا ةلزنم صاقشالل ًاليزتت ًاقلطم : ثلاثلاو :ةيحضألا يف

 .اهل هدر مدعل ,"" 9ةَرافك نع زج ْمَل ضو قع ولو ؛نيرثكألا نع
 يب قالطک لاَمب قاتغإلاو رحل يف لاق امك بابلا يف لبعد َرْهَو :لصف

 يعدتسملا ةهج نمو قيلعتلا ةيئاش اهيف ةضواعم كلاملا بناح نم نوكيف يأ
 فل ىّلَع كلو ما قيغَأ :َلاَق ْوَلَف ؛علخلا يف ملع امك ةلاعجلا ىلإ ةعزان ةضواعم

 الزان يعدتسملا نم ءادتفا كلذ ناكو يأ ٌضَرِعْلا ُهَمْزَلو دفن ءالصتم يأ ,قتْغَأَف

 ٌحَصألا يف َقتعأَف اذك ىَلَع َكَدْبَع قيغأ :لاق ْوَل اذكَو ؛يبنحألا عالتحا ةلزنم

 زوج كلذ نأ قرفلاو «قحتسي ال :يناثلاو ءاذك ىلع كتدلوتسم قتعأ لاق ول امك

 يع ُهَفِبْعَأ :َلاَق ْنِإَو .نكمي انهو اهيف كلملا لاقتنا نكمي ال هنأل «ةرورض ءادتفا

 هنأ حصألاَو ؛همازتلاب المع «ضَوِهْلا ِهْيَلَعَو ٍبِلاَطلا نع قع َلَعَمف اك ىَلَع
 هكلمي : يناشلاو ةفيطل ةظحلب هدعب يأ هيلع قي مَن قاتغالا طفل ُبِقَع هكله

 ,قائعإلاب قتعيو ءاعدتسالاب

 م ا ا ا ٠ هذي بو 3 مو هك “| ف دم مق

 ةَوُسِكَو ةقفن هلايعو هيسفن ِةَبافِك ْنَع الضاف ُهنَمث وأ ادْبَع كلم نَمَو :لصف

 ٍةراَفك ْنَع (قاَمْعإلا كلذ) رخي مل (هدحأي) ضرب (ُهدْبَع) قع ولو :ةرابعلا ريدقت (۷)
 ١ .(هَل امور مَدَعِل



lilaٍةَراَفَكْلا باك  

 نأ لبق ن ٍةَبَكَر ير: ىلاعت هلوقل قولا ُهَمرَل نم دب ًالاشانأو ىَنْكَسَو
 ةقفنلا ردقت باوصلاو :ةضورلا يف لاق ةي ةيآلا «ْعِطتْسِي مل ْنَمَف .. .اًساَمَتَي

 َمُهَلَخَد لقي ال لام سرو و ٍةَعْيَض ُعْيَب بجي الو معلا ةيافكب ال ٍةئَسِب ةوسكلاو

 اًمُهَفلَأ ع ْيَسْيِفَت يع نك لَو يدش كسلا ةلاح لإ ! ريصملا نأل هتيافك رع

 هل ناك ول امك قاتعالاو عيبلا همزلي : يناثلاو ءفرلأملا ةقرافم رسعل ٌحَصألا يف

 يف مهروهمج وأ نريقارعلا عطق هبو «هقنعي ًادبعو هب قيلي ًابوث هنمثي دجي سيفن بوث
 «باحصألا نع لماشلا بحاص هلقنو ؛ةضورلا يف  مهنع هلقن امك سيفنلا دبعلا

 «نښغب ًءاَرِش الو ءقاتعإلاو عيبلا همزليف نيفرلأم انوكي مذ امأ «يلوتملا هححصو

 ول ىتح يأ ءءادألا تقوب ٍراَسَيْلا تق ُراَيغا لاَوفَألاُرَهْظَأَو مميتلا يف ءاملك
 لدب اهل ةدابع اهنأل «قاتعالا همزلي ىادألا دنع ًارسومو «بوحولا دنع ًارسعم ناك

 : يناشلاو «ةالصلا يت دوعقلاو مايقلاو مميتلاو ءوضولا تهبشأف اهسنجج ريغ نم

 ريتعي هنأ جرخع وهو : ثلاثلاو حلاك ةرهط ةرافكلا نأل ؛بوجولا تقوي رابتعالا

 ام ىتم بج هنإف جحلا هبشأف «لاملا دوجوب ةمذلا يف بجي قح هنأل «نيلاحلا ظلغأ

 .راسيلا ققحت

 عصام ص ساس ساو

 هنأل «لالهلاب «ةفلاسلا ةيآلل «نْيعباحم ِنْيَرْهَش َماَص قت نع َرَجَع ناف :ٌلْمَف
 عاشت ةن طرشي لَو .ةليل لك اليل بحتو «مدقت امك َقَراَفَك ةن عرش ٌرهشألا

 رهش ءانثأ يف ادب نق ءزييمتلل معن : يناثلاو .ًالعف عباتتلاب ءافتكا ّحّصَأْلا يف

 هيف عوحرلا رذعتل نيات ثلاثلا نم لوألا متو لآلهلاب ُهَدْعَب ُرْهَّشلا بسح

 يسن وأ هموص دسفأ اذإ امك يأ رذغ الب موي تاو عاتتلا لوريو «لالهلا ىلإ

 لبق نم ِةَبََر ُريِرْحَت اراق امل نوربه مهس ْنِم ترها نيا : 4 / ةلداحما (۷ه)

 نيرهش ماين حي مَ نفرح ولفت انب هلل او وپ الوطن مکی اسامي نأ

 هلل اب اونو كلَ انيكْسي ننس ٌماَعطإ عطب ْمَل ْنَمَف اًساَمكي نأ لبق نم نيام

 .4(رميلأ باَدَع َنيرفاَكللو هللا دوخ كليو وسر



 ١1 ٍةَراقْكْلا بات

 ال ضرملا نأل ِِدْيِدَجْلا يف ءرطفلا غوسي يأ ءِضَرَمب اذكو «يلايللا ضعب يف ةينلا
 عطقني ال ميدقلاو ءرطفأف موصلا هدهحأ ول ام هبشأف هرایتخاب رطفا دقو موصلا يفاني

 ءضْيَحِب آل ءضرملاب طقسي وهو ؛ناضمر بوحو لصأ ىلع ديزي ال عباتتلا نأل «هب

 .رطخخ سأيلا نس ىلإ ريخأتلاو ءابلاغ رهشلا يف ضيحلا نع ولخت ال ءارقإلا تاوذ نأل

 ,رايتخالا مدعل يبَهْدَمْلا ىَلَع ن ونُج اَذَكَو ءضيحلاك سافتلا نأ حصألا :ٌعّرَف

 .ضرملا يف نيلوقلا درط : يناثلا قيرطلاو
 .نونطاك ءامغإلا نأ هبشألا :ٌّعْرَف

 وأ ُهَلاوَز ىجْرُم ال :نوُرتكألا لاق ءٍضرَم أ مره مْؤَص ْنَعَرَجَع نإ :ٌلْمَ
 ءانيكْسِم نِ ماقطإي رْفَك ٍضَرَم َةداَبْز فاح وأ ةدْنِدَس ةَ مؤنملاب ةف
 ؛نظلا بلاغ يف نيرهش هماود رابتعا ضرملا يف ةضورلا يف ححصو (' "'ةيآلل
 .فرعلا نم وأ ءابطألا نم دافتسملا

 هنأل ءار وأ «يدروام ا هْلاَق موصلا لصأ نع زجعلاك عباتتلا نع زجعلا عرف

 اَيِلْطُمَو ايشا و «ريهطتلا ماج ةاكزلاك ارِفاَك ل «نيكسملا نم لاس دشأ

 م مو
 دبع ىلإ الو .يييرقو ةجوزك هتقفن همزلت نم ىلإ اهفرص زوجي ال :هيبنت

 زاوجلاىلع لمحي هفلاح امو "9 يقهيبلا هاور امك عابتالل ادم نيس «بتاكمو

 عطس ْمَل نمف اسامي نأ لب نم نيعباتتم نيرهش مايصف لحي مل نفط ٤: / ةلداجملا (/7)

 ٌباَدَع َنيِرفاَكِْلو هللا ُدوُدَح كلَ هلوُسَرَو هل اب اوو كلذ اديكنسم نيس ماا
 ا

 نيتس نم لقأ معطي نأ يرجي ال باب :راهظلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (۷۷)

 ىلإ ْبَهذِإ ] :لاق :هيفو )١5799( ثيدحلا :هدلب ماعط نم ادم نيكسم لك ًائيكسم

 يب لکو انكي ينس مها رن نم ًاقنمو كب مها برز يت ةد باص
 1 ّ .[ َكْلْهَأَو تن

0 



 ٍةَرافكلا باتيك ْمكْلا با ١41

 ئزجي ال هنإف دن فصن رخآو َنيّدُم ًادحاو كلمف مهنيب تواف ولو «امهنيب اعھ

 ؛انه جرحملا ماعطلا سنج يأ َةَرْطِف كوكي امه هلمشت فنصلا ةرابع تناك نإو
 5 1 ءااس 0 0 ا یہ



 قرصتلا ار
 رولا ملا کما

 اعلا بانك
 ْنِم ٍةأرَمْلا بناَج يف ناَعَللا ُقلْطإَو َناَعِل نعلم َنَعَأل ٌرَدمَم َرُه :ناَعلا

 ماب جب س# ما خ8 #2 ءام عمن

 وأ ٍةَمْحّرلا نِي اًمِهِدْعَبل داعبإلاو طا َرُهَر نعل نِي تشم رهو بلغتلا ٍزاَجَم

 نبيل مك نالا ىلع بلْ أدبأ ناَعِمَتحَي الف رخآلا نع انهم ل دغ

 رم جفا ىلإ لإ احح تلو مط الم علا يف رخو «حسألا ىلع

 2 محاورا َنْوُمرَيَنْيَِلاَوإل:ىَلاَع ُهلوَق هيف لْثمألاَو رل وب حلو تارو خلل
 يأ نب لال يِف زا "يلح ريو يف علت نس يف ترت " ”ةيآلا

 0 : َرَمُع نمر يف الإ اعل هيي بلا دعب ةَ ةنيلَملاب نکي مو “ن

 ةداهشن ُْهُسْفنَأ الإ ءادهسش ْمُهَلْنُكَ مو ْمُهَحاَوْزَأ نوم َنيِذْلاَوإ :5-1 / روعلا (۷۸)

 نب ان اوت ھا لاا ةنَل .َنيِقداّصلا نمل ُهنِإ هلل اب تاداهَش برأ ْمِهِدَحَأ

 ةسماحلار .نيِذاكْلا نل هن ُهنإ هلل تاَداَهَش عبرا دهشت ١ نأ أ بادل اه اردو .ٌنيذاكلا

 «تيقداصلا نم ناك نإ اهيل للا بضع أ

 )٤١(. مقرلا يف مدقت (۲۹)

 ءاَمْحَس نب كرب ُهَنآَرْما فق ةا نب لاله نأ : :امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۰ 2

 سَر انُدَحَأ ی ىأر اذ هللا َلوُسَر ا :َلاََف كرل يف دحز ا ) :ل یف هل َلاَقَف

 لاقف [ كره يِف ٌدَح الإ هني ] لرب يبنلا لمح تنا سيق هما ىَلَع

 ّنِم يِرْهَظ ئر ام يرث يف هللا نارتو «قِواَصَل ي نإ قحاب كعب يِذْلَو :ٌلالِم

 ْمُهَل نكي ملو يحرز نومي نزلو ةيآلا تارو السلا يلع لربح ٌلَرف دَحْلا
 نم ناك ن اًهْبَلَع هل ا بغ نأ ةَسِياَحْلاَوظ غلب ىح أر قف ا ا ءادهش

<< 

١:١8 



 َناَمّللا باک ١43

 اي وأ تَْر وأ تير :ٍةأَرما وأ ٍلُجَرِل ؛ هلوقک انّرلا :هُحِنرصَو «فذق َُقِبْسي 1

.2 

 .فذق ريكذتلاو ثينأتلاب نحللا :ٌعْرف

 نأل ناَحْيِرَص ٍرْبُد وأ ميرحعب ِهِفْصَو َعَم جرف يف ٍةفشَح جاليإب يْمَرلاَو
 «تأنرَو مارحلاب فصولا نم دب الف مارحلاو لالحلا ىلع عقي ةفشحلا جاليإ قلطم

 ناك نإ :ليقو هيف دوعصلا وه لبحلا يف انزلا نأل ,ةيانك ٍلَبَجْلا يف ءزمه اب يأ

 يف طقق ,زمهلاب يأ يتأتَز اذكو ءفذقف ًالإو فذقب سيلف ةيبرعلا لهأ نم هلئاق
 سيلف ةيبرعلا نسحأ نإ :ثلاثلاو «فذق هنأ :يناثلاو ؛دوعصلا هرهاظ نأل ,ّحّصألا

 يف لاق ول امك ّحّصألا يف | ترص جلا يف سنو ۽ «فذقف ًالإو ؛ةينب الإ فذقب

 يق حيرص هنأ :ثلاثلاو «ةزمهلا نيل هنأ لامتحال هديري الإ يملا : يناثلاو ءرادلا

 تنو ٌةَعيبَح اي «ةأرملل يآ اَهَلَو قاف ا رجا اي 1 ريغ نود ةغللاب ماع

 رگنأ نوف ةا َءاَرَدَع كذجأ مل ِهيجْورلو يطب ات يشرف وللا نح
 هنأ يطبنلاب تدرأ :لاق نأب «همالكب فرعأ هنأل هيب قص فق َةَداَرِإ

 دیش انب لال َماَقَف اًَءاَجَف ءاَمِهْيَلِإ سرا يي يبا َفرَصناَف :َلاَق #َنْيقِداّصلا

 ْتَماَق من [ ببات امكن لهم «بِذاَك اَمُكَدَحَأ ُن أ ملم اإ ] :لرقب و يلا

 ع مب م

 اق قوال نم هع هع فا ضخ 3 ٍةَسِماَحْلا دنع ناك اًملُف تده

 حسنا :لاق م يحرس هنأ لع ی تاک :سسابع نا لا «ةبحوُم اهن هَ

 عباس نْييَمْلا لُحْكأ هب تما ناف اًهوُرظْنا ]: قلو يبا َلاَقَف «تَمضَمَف «مَْيلا َرِئاَس ييو
 يل يبذل ٌلاقف َكِدَك هب ْتَءاَحَف َءاَمْحَس نب كرش رهف «نْيقاّسلا جلخ نيالا

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ أَ اهو يل َناَكَل ىَلاعَ هللا بات ْنِم ىّضَم ام الو
 :ىربكلا ننسلا يف يقهبيلاو )٤۷٤۷(. ثيدنلا :رونلا ةروس نم نآرقلا ريسفت باتك
 )١١۹۸۹(. ثيدحلا :ناعللا باتك

 . زيزعلادبع نب رمع مايأ ين الإ :ةححسن يف (#)



 ٍفذقب سيل ضْيِرْعت ُةوخنَو «نازب تسل انأ ا ماو ءلالا نبا اي :ُهلوَقَو

 الو ظفللا يف ةلالد ال انهو «يونملا ظفللا لمتحا اذإ رثؤت امنإ ةينلا نأل فارن ثار

 .يوق وهو ةيانك هنأ هجو هيفو «لاوحألا ٌنئارق هدنتسمف «هنم ُمَهْنُي امو ؛لامتحا

 َلاَق ْوَلَو ءامهاضتقم هيلع بتزيف يأ يفذّقَو ارب رارفِإ كب سَ :ُهلْوَقَو م

 لامتحال .ةيناكو فاق يم ىنَأ تنأ وأ أ كب ْتْينَر :تَلاَقَف نار ا :هتجٴورل

 نإو ؛ةغلابملا ةملك نأل ةَقِذاَقَو ٌةَرَقُمَف «ينب ىنا تنأو تير :تلاَق ولف ءاهبارج

 يم ىنزأ تنأ اهوق نكل «ةدايزلاب صاصتحالاو لصألا يف كازشالا يضتقت تناك

 ةياكح ىلاعت لوق يف امك ناسللا عضو ىلع لمت كلذ لثمو «مذلا جرح جراخ

 كرك وأ كج ىَنَ :ةلوقو «*74اناَكَم رَ متال: هتوخأل لاق ذإ فسوي نع
 ينم تمل :هِدَلَولَو َكنْيَعَو كدي :ُهَلوَق نأ ُبَهْذَمْلاَو لمعلا كلذ ةلآ هنأل فَ

 يف امأ ناب ّيِفنَمل الإ حرص نآلف ن تنسَ ِِرْيَغ ٍدَلولَو ياك يبا تمل ا

 نايل ]:ةلقيطلا هلاق ام ىلع رظنلاو سمللا ءاضعألا هذه انز نم موهفملا نألف :ىلوألا

 ةياكح :يناشلا قيرطلاو .اهيف نيرثكألا ةقيرط هذهو “"[ نابري ناَديلاَو نايزرت
 ةحارصب لاق نم هجوو «يضاقلا هاكح امك نيلوق وأ «يعفارلا هركذ امك نيهجو

 «ةيناثلا يف امأو ءةلمجلا نم وضعملإ انزلا فاضأ هنأ عماجم جرفلا ىلع سايقلا كلذ

 نأ قرفلاو «نيصنلا ريرقت اهحصأ قرط باحصأللو «هركذ ام امهيف صنلاف ؛ةئلاثلاو

 بيدأتلا ىلع لمحيف هل ًارحجز مالكلا اذه لثم ىلإ دلولا بيدأت يف جاتحي بألا

 مو هفت يف فرب اعراف لبق نم هَل خأ رس ذقف قرني نإ راق :۷۷ / فسري (41)
 .«دوفيصت انب ملغ لاو اذاكم رش متنا لاق مَ هِي

 نع ةر وب لاق م ممل ةبعأ اع ايس تيار ام :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۸۲)

 نعل انف :ةلاَحَم ال كلذ ذَكَرَ انزلا نم هَظَح َّمَدآ نبا ىّلَع بک هللا ر 4ک يبلا

 ُهدَكُيَو كلذ قدي جرفلاو ؛ يهتشتو ىنمت سفنلاو ؛قِطنَمْلا ناسا انزو رظنلا
 سا يل ملسمو .(5517) ثيدحلا ؛ردقلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 (1؟هال/؟.) ثيدحلا :مدآ نبا هرلع ردق باب :ردقلا باتك



 ناَمْللا باك ١1

 هنأل ءامهيف حيرص هنأ :امهدحأ نيلوق ةياكح :يناثلا قيرطلاو ؛يبنحألا فاالخب

 يهو :ةريخألا امأو «فذقلا ريغ لمتحي هنأل ؛ةيانك هنأ امهسيقأو ءمهفلا ىلإ قباسلا

 مايق هتحارص مدع هجوف «نعالملا نالف نبا تسل :ناَعللاب يفنلا دلولل لاق اذإ ام

 نإو «فذاق وهف ةيناز همأ نأ يف نعالملا قيدصت تدرأ :لاق نإف لأسيف «لامتحالا

 هنيميب قدص «ًاقلح الو ًاقْلَح ههبشي ال وأ عرش يفنم هنأ وأ افن نعالملا نأ دارأ

 اهنذق دارأ هنأ مألا تفلح لكن نإو ءءاذيإلل رزعي :ةعامجو لافقلا لاق فلح اذإف

 . هيلع دحلا تّمحتساو

 ىلع حيرصف «نالف نبا تسل :لجر هل لاق مث يناثلا هقحلتسا ول :ٌع
 لبقي هنإف فافت نيح هنبا نكي مل :هلرقك انكم ًالامتحا يعدي نأ الإ مهللا ءبهذملا

 ا . ةضورلا يف هححر امك هنيميب

 یل لاق امهدحأ ركذ نإو ؛حيرصف كجرفو كركذ ىنز ىثنخلل لاق ول :ٌعْرَف

 يف انه فصلا هداز اذهو ءديلا ىلإ هتتاضإك هنأ بهذملا هيضتقي يذلا :نايبلا

 .فذقلا دح باب يف يعفارلا مالك نم هركذ دقف «بيجع وهو يعفارلا ىلع ةضورلا

 رح ْفْلَكُم ْنَصْخُمْلاَو ءاذيإلل ُهدْيَغ ررر ءِنّصْحُم فاق ُدَحْبَو :ٌلْمَن ام ارسل م

 ِةَكْوْلْمَم م مرخَم ءو هلا لو قاتال ب هح يطو ن ع حلثش

 :تاينجألا ةرشابم نم دشا مراحنا نايشغ لب «هتالابم ةلقىلع هتلالدل يبَهْذَمْلاَىَلَع

 مل نإو «هتفع تلطب كلذب دحل ا انبجوأ اذإ انأ ىلإ هب راشأ حسَهْدَمْلا ىَلَعو هلوقو

ِع يف ِهِيَجْوَر ال هانلق امل حصألا ىلع ًاضيأ تلطب هبجون
 ِهِدْلَو ٍةَمَأَو ِةَهْبُش ِةَد

 :يقابلا يف امأو «ةمرحلا دبأت مدعلف :ىلوألا يف امأ حلا يف يلو الب هح

 اذإف ؛نكمأام مک <ي انزلا نأل الف دترا أ حا طقس َفْودْفَم ىَْو وو

 اهراهظإف بلاغ یفخت ال دئاقعلاو ؛ٌةديقع ةدرلاو هلثم ى قبس رهاظلاف رهظ
 لدي ا

 افخخالا قبس ىلع



 EY ناَعّللا باتك

 نكلو «كلذ دعب هفذاق دحي الىتح يأ ءانيعْخُم دعي مل حل مث رمان مْ
 «لماكلا ملسملا يف مامإلا هلكشتساو «هتملث دّسنَت مل مرخنا اذإ ٌُضْرِعلاو «ءاذيإلل رزعي

 ُدََحَو هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نإف «فالخلا نم ملسي هارأ ام :لاقو

 ناكف ءيمدآلا ةبلاطم ىلع هؤافيتسا فقوت قح هنأل ءوفب طقسيَو تروي فْذَقْلا

 :ينافلاو ءصاصتلاو لاملاك ءةنرَول لك هنري ةنأ حم ألا ؛هقوقح رئاسك هل ًاقح

 ىَفَع وَل ُهَنَأَو رّيعتملا ةطساو عاطقناو توملاب حاكنلا عافترال نيجوزلا الإ مهلك

 :ثلافلاو :صاصتلاك هعيج طقسي :يناثلاو «ةعفشلا قحك لک نقال ْمُهْضْعَب

 . صاصقلا فالخب طيسقتلل لباق هنأل يقابلا يفوتسيو يفاعلا بيصن طقسي

 وا سم

 ادُكَوُم اط ُهَنَظ وأ ءينزت اهآر ناك يأ ءاهانز َمِلَع ٍةَجْوَر ُفَدَق هَل :لْصَن

 ةروكذملا ةنيرقلا عم نظلا نأل ٍةَوْلَخ يف اَمْهَآَر نب ةر ْعَم ٍدَيرب اهانز ع اًييشك
 قشي نمم هعمس وأ اهقدص هبلق يف عقوو ترقأ ول اذكو «ملعلاب ةلاحلا هذه يف قحتلا

 وهو هقاحلتسا نمضتي هكرت نأل يفت ُهَمْرَل نم سيل هنأ ْمِلَعَو ٍدَلَوب تأ ولو ب

 اري مل هش س قوفو ننس عبرأ نود ام يأ اي ال هلو ف نس

eءاداسف هيلإ ليخت ةهبشوأ سفن يف اهدجي ةبيرب ةربع الو يأ «يفنلا مرح ٍةَضصْب  

 حج خر ان :لاق مالل الا ناخ أ ريرح يبأ ثيدح نم حص دقو
 موسم مك 4 روا عم

 . “۳ قئالحخلا سوُؤر ىلع ُهَحّضْفَو ة ةَماَيِْلا موي هنم هلل | بَجَْحِا هيل ُرطنَيَوُحَ دلو

 ْتَقَحْلَأ ارا ا :ل لا وسر لاق «ناّعْللا يآ تَرَ ال :لاق ؛ةريره يبأ نع (87)

 ركنا لج یاو عم اقام نکو بيغ يف هلا نم تشيل مهم س نٿ مرق

 ربا هاور <[ ونا سرر ىَلَع ُهَحَضََو ماقا َمْوَي نم هللا بتا هفَرَع دقو ُهَدَلَو
 طظفلب (175179 ثيدحلا :ءافتنالا يف ظيلغتلا باب :قالطلا باك :ننسلا يف دواد

 ٠ج :دلولا نم ءافتنالا يف ظيلغتلا باب :فالطلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .ع تَلحْذأ]

 يف يمرادلاو )۲۷٤۳(. ثيدحلا :ضئارفلا باتك :نئسلا يف هجام نباو .۱۷۹ص

 .(۲۲۳۸) ثيدحلا :هدلو دحح نم باب :حاكتلا باتك :نئسلا



 َناَعْللا بات 4

 نأل حَصألا يف يقلا لح لح ءاربوسإلا َنِم رهشأ ٍةتس قوفإ ُهَندَلَو ْنَِ

 دق لماحلا نأل يفتي ال هنأ بحتسملا نكل هنم سيل هنأ ىلع ةرهاظ ةرامأ ءاربتسالا

 : لب ؛يفنل زاح فذقلل ةحيبملا ةنيرقلا ءاربتسالا دعب ىأر نإ :يناثلاو .مدلا ىرت

 نا ائيش ري م نإو ءهنم سيل هنأ هذه ةلاحلاو نظلا ىلع بلاغلا نأل «همزلي

 يف ححصو ءانه يعفارلا عبت (ءاربتسالا َنِم) هلوقو .ةضورلا لصأ يف هححصو

 .اهب ينازلا ينزي نيح نم رهشأ ةتس يف رابتعالا نأ : ةضورلا

 نأ ريغ نم قبسي دق ءاملا نأل ءحْيِحّتملا ىّلَع «يفنلا مُرَح َلَرَعَو ِّطَو ْوَلَو

 .ًاهجو هلعجف يلازغلا لوق وه :هلباقمو «هب سحب

 مايقل «ْيَفنلا مرح انّرلا َنِمَو ُهْنِ دَر فرك َلِمُححاَو اها مَع وأو
 اهيلع هتابثإو انزلا ىلإ اهتبسن نأل ءحْيِحّملا ىَلَع ُكاَعَللاَو ُفْدَقْلا اَدَكَو «لامتحالا

 مامإلا هركذ ام اذهو ءدلو نكي مل اذإ امك اهنم ًاماقتنا ءال :يناثلاو «هب دلولا رعي

 . اهجو فنصملاو يعفارلا هتبثأف سايقلا هنأ

 تيم اَمِيِف َنيقِداملا َنِمَل ينإ هلل اب ده :ٍتارَم عبرا وق نا للا :ٌلممَف مام ف

 ؛ةياللف ةداهشلا ظفل يف ددعلا رابتعا امأ «ةرضاح تناك اذإ يأ ءانّرلا نِ وره هب

 نع وأ دلبلا نع يأ «َتْباَغ نإ هيلع فولحلا هنألف هب اهامر ام ةيمست رابتعا امأو

 دعي الو ءاهريغ نع يأ هرمي ام اهب عِقَرَو اَهامَس «رفك وأ ضيع سلجم
 للا ةع نأ :ةَسِماَخْلاَو ءاهبسن يف عفرلا ماقم هب ةررهشم يه امي اهفصو موقي نأ

 ةييغلا يف اهفرعيو ةيآلل ءانّزلا َنِم هب اَهاَمَر اَمْيِف َنْيِذاَكْلا نم ناك نإ ِهيَلَع

 .فلس امك روضحلاو

 نإ يأ َُنَدَلَو يلا َدَلوْلا َنِإَو :َلاَقَف ِتاَمِلَكْلا يف ُهَرَكَذ ِهْيِفْنَي لو ناك ذِإَ

 ةلزنمب ةرم لك نأل «ينم َسِيل تز نه ءارضاح ناك نإ للا اَذَه وأ ءابئاغ ناك

 بيذهتلا يف حصألاو «نيربثك دنع فكي مل انزلا ركذ ىلع رصتقا ولو «دهاش

 ىلع فكي مل يم سيل هلوق ىلع رصتقا ولو «هتقيقح ىلع ظل ًالم> ءافتكالا



 ١44 َناَعّللا بانك

 ضعب يف دلولا ركذ لفغأ ولو «قلخلاو قلما يف هلا مدع ةدارا لامتحال حيحصلا

 .رهظألا يف اهناعل ةداعإ ىلإ ةأرملا جاتحت الو «هيفنل َناَمَللا ةداعإ ىلإ جاتحا تاملكلا

 0 يف
 ءاَنّزلا نِم هب يِناَمَر اَمِيِف َنْييِذاَكْلا َنِمَل ةنإ هل اب ُدّهْشَأ :يِه لوقتو ا ° سيح

 يف لوقلاو “يالل يف َنيقِداّصلا َنِم ناك نإ اَِيلَع هللا بضع ذأ :ةسباَخلاَ
 ىلع دلولا ركذ ىلإ جاتحي الو ءاهبناح يف انك امك ااغ وأ ًارضاح هفيرعت

 بضع وأ هوْحَنَو فِلَحب ٍةداَهَش طفل َلَدُب وأو هيف رثوي ال اهناعل نأل ؛حيحصلا
 يف حمي مل تاَداهّشلا مات َلْبق ءَناَعْللاو بضغلا يأ ءاَركذ وأ ُهَسْكَعَو نغلب

 ليزتستلا َّمْظَن وأ «حصيف ىنعملا ىعارملا نأىلع يب اهلك لئاسملا يف فالخلا ّحّصألا

 بلغملا نأل ءهتاًمِلَك ُنَقَلُيَو هبئان وأ ءيِضاَقْلا ُرْمَأ ءناَعللا يف يأ هيف ُطَرَتْشُيَو

 اهب دعي ال نيميلاو «بابلا لوأ هتفلسأ امك حصألا ىلع نيميلا مكح ناّعْللا ىلع

 هدنع الإ ىدؤت ال يهف ةداهشلا ىنعم هيف بلغ نإو «يضاقلا فالحتسا لبق

 ْنَع اهنا راي أَو ,مكاحلا روضح لإ نالا جايتحا فنصملا هركذ امث ذحؤيو

 .هب دتعي ال هتقو ىلع مدقت اذإ امهنم لكو ؛ةداهش وأ نيمي امإ ناَعللا نأل نال

 ال هتراشإ تناك نإف ؛هريغر عيبلاك ِةَباَك وأ ةمهفُم هراس سرخ ُنِعالْيَو
 .هديري ام ىلع فوقولا رذعتل هتافرصت رئاس الو هناعل الو هفذق حصي الف ؛مهفت

 امهو ةداهشلا وأ نيميلا ىنعم هيف بلغي نأ امإ نالا نأل :ةيوَجَعْلاِب حصير

 ىلا اهنأل ءاهريغب هناعل حصي ال هنأ يأ ةْجَو ةر فرع ْنَمِئِفَو ءءارس نيتغللاب

 نم دب الف ةغللا كلت يضاقلا لهح نإ مث «مدفت ال لوألا حصألاو ءاهب عرشلا درو

 .حصألا يف بناح نم ولو «نانثا يفكيو «محجرتم
: 

 .َنيِذاَكْلا ْنِمْل ُهنإ هلل اب ساده عبرا دهشت نأ َباَذَعْلا اًهَنَع ًارذير» :۸-۹ / روثلا (85)

 .4َنيِتداّصلا ْنِم ناك نإ ًاهْبَلَع هلا بضع نأ ةَسِياَحْلاَو



Eteَناَعّللا باك  

 بلط نكي مل اذإ انهو ءاهلعف دعب يأ قُم ٍرْصَع َدَْب َوخَو نام طلعو
 َوُهَو ناكر «ناك موي يأ رصعلا دعبف ؛ناك نإف «فلغأ هيف نيميلا نأل «ثاح

 فرشأ هنأل مبطحلاب ىَّمسملا وهو يأ ماَقَمْلاَو نكرلا َنْيَب ةَكَمِق ِهِدَلَب فرش
 دنع ةَئْيِدَمْلاَو ِرْجِحْلا يف نعالي هنأ لافقلا نعو ءظلغأ هب نالا ناكف «هب عاقبلا

 فرشأ هنأل قوختملا دنع ِسِدَمَمْلا تيبو “”حصألا ىلع هدعصيف يأ يلا

 هيلع يأ عِماَجْلا رم دنع اَهرْيَغَو ي 3لا نم اهنأ هجام نيا ينو ؛هب عاقبلا

 ىأر اذإ اذهو «هيف اهثكم ميرحتل ِدِجْسَمْلا باب ّضْئاَحَو «ةنيدملا يف فلس امك

 رهو «يلوتملا هلاق زاج لاستغالاو عاطقنالاىلإ هريأت ىأر نإف ءناَعْللا ليجعت مامإلا

 مهدنع كلذ نأل «دوهيلل ٍةَسْيِنَكَو ءىراصنلل ٍةَعْيَب يف ّيّمِذَو «ىلوأ بنل يف
 . اندنع دجاسملاك

 ىعّداو ٍدَّمَحُمِب ملسملا فلحي ال امك: يسوم فلحي ال هنأ :يدرواملا عطق :ّعْرَ

 .“"روظع كلذ نأ

 ىّلَع فح نم ] :َلاَن قي هللا َلِرْسَر نأ ؛امهنع هللا يضر هلل ادع نب رباج نع (5)
 :ةيضقألا باتك :ًاطوملا يف كلام هاور .[ راقلا ني ُهَدَعْفَم اوبن ةَمْبآ نيب اذه يربي

 نابح نباو .۷۲۷ص ۲ ج )٠١(: ثيدحلا :ٌقك يبلا ربنم ىلع ثيدحلا يف ءاج ام باب

 ,(4"ه9) ثيدحلا :ناميألا باتك :ناسحإلا يف

 و هللا لوس تعيس :لاَق يرل وِرْمَع َنْب عار ُتْعِمَس :َلاَق مِيلُس نب ورع نع )۸٩(
 ثيدحلا :بطلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاور حلا نم ٌةَرعّصلاَو رَ ) :ُكوُقَي

 ديري :ةياهنلا يف يطريسلا لاق [ ُةَرحّصَلاَو] هلوق :لاق يدنسلا حرش فو :(43)
 ىل دمحأ مامإلا هجرخأو .تاقث هلاجر حيحص هدانسإ :دئاوزلا ينو .سدقملا تيب ةرخص

 .51 ص ۳ ج :دنسملا

 ١١ ج :ناعللا نركي نيأ باب :ناعللا باتك !ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا يف (۸۷)

 ناك ةنكمألا نم نومظعي اع نييمذلا ناعل ظلغ اذإو :لصف :يدرواملا لاق ؛ مص

 ظيلخت زاج ةيصعملا نم يلح امف «ةيصعملا نم هولخب ًاريتعم ناَعألا نم نرمظعي ام هظيلغت

 ينو ءىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هلل اب دهشأ :نيدرهبلا ناعل يف موك هب مهنامأ
<< 



 41 ناَمْللا باك

 مل هنأل < 5 اد + ر ا اا يف يس را عی اکو

 . ةلدهاب را نامألاب انراد اولحدي نأ : :ةتررصو

 ةروكذملا هوجولاب هيلع ظلغي ال «قيدنزلاو يرهدلاك ًائيد لحتني ال نم :ّعْرَ

 .حصألا ىلع

 ةلادعلا مهيف ربتعيو :يدرواملا لاق «نايعألا نم عممت ظلفيو يأ ينجو

 ليق “4 نيْولا نم ةَفِئاَط اَمُهَبَدَع ذهعيلوإ ىلاعت هلوقل عبر هلأ :مهفلاو
 .مهروضح بحتساو ةعبرأب الإ تبثي الو ؛دحلل ببس ناّعَللا نألر «ةعبرأ اهب دارملا

 «عابتإلا هلباقم هجوو «ناعألا رئاسک يبَهْذَمْلاَىَلَع ضف ل 0 ٌتاَظْيِلْعَتلاَو

 ااا لو هني ياكس نارتو ناكنلب تيتا ي عسل

17 

 ی موقف سلي مل ةسلاج يد نعاليف ؛مرقيف ال ؛ِنْيَمئاَ

 لوسر نأ باج ىور دقف ءىسيع ىلع ليمنإلا لزنأ يذلا هلل اب دهشأ :نيينارصنلا ناعل

 َلَوْنَأ يذلا لاب ] :مهل لات محجرلا ةيآ مهراكنإ دنع درهيلا فالحإ دارأ امل قي هللا
 لوقك هب مهناعل ظيلغت زرجي الف «ةيصعم نم مهناعأ نم هيف ام امأف [ ىّسوُم ىَلَع ةاَرْوَلا
 مهمانصأب مهريغ نيميك وأ «حيسملا يف ىراصنلا لوقكو هللا نبا هنأ :ريزعلا يف دوهيلا

 ال امك «ءىسيعب ىراصنلا فالح الو ءىسرع.درهيلا فيلحت زومي ال اذكهو ؛مهناثوأو

 نم ] :دي هللا لوسر لاق :روظحم نيقولخملاب نامبألا نأل دمحم نيملسملا فالحإ زوجي

 .ىهتنإ .[ ْتِمْصَيِل أ ل اب فحل اَِلاَح ناک
 .۲ / رونلا (88)
 لو يبا لاف .. .هةّيمأ نإ لآل مَ َرَكَذ ؛يَع نب مصاع نع نا نب لتاقم نع (85)

 :ناعللا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .[ للاب الخام امو ] :جْررلاو ةأرَمْل

 )٠١١١۲(. ثيدحلما :ةأرملاب يمرلا لاؤس يف لصف



EVَناَعْللا بات  

 فنصملا ةرابع يف لحخدو ءاضيأ هركملاو 'روهشملا ربخلل نونجباو يبصلا اذكو

 َملْسَأَو فذَقف طو َدْعَب دوا وَلَو «فذقلا يف دودحلاو «قيقرلاو «يمذلاو ؛ناركسلا

 وأ «حاكنلا بلص يف هعوقو نّيبتل خص اَهيِف مللسأ م َنعأل ْوَلَو نعال ٍةَدهْلا يف
 . هداسف انّيبت الإو ءدفن ناّعللاب هافن دلو كانه ناك نإف يأ ةَنْويَب فَداَص رّصْأ

 چ e وق 4 كر را ك ر 5-1

 ءععابتإلل ُةَسفن بذكأ نو ةَدَبْوُم ةَمْرُحَو ةقرف هناعلب قلعتُيو :لصف
4 

 ةفاضإ ًانزب فذقلا ناك اذإ يأ ءاَهانز ُدَح ُبوُجْوَو يالل نع َّدَحْلا ٌطْوَقُسَو © سرع ص

 "ةيآلا 4... َباَذَعْلا اًهْنَع اوديو ىلاعت هلوقل ةملسم تناكو ةيجوزلا لاح ىلإ

 يفنل نسعالو ةيحوزلا لبق ام ىلإ ةفاضإ اتزب اهفذق اذإ امأ ءاهناعلب هبوحو ىلع لدف

 ةيمذلا امأو «نعالت ال اهنأ حصألا نأل عنملا حصألا نأ يعفارلا مالك رهاظف «بسنلا

 ءحصألا وهو ؛بجي :انلق نإ ؛انيلإ اوعفارت اذإ مهنيب مكحلا بوجو ىلع بم وهف

 بسن ُكاَقيناَو ءانمكحمىضرت ىتح دحت مل الإو ضرت مل مأ تيضر ٌدحلا هناعلب اهمزل
 .هيف ةتباثلا ةنسلل ءهئاعمب هاف

 ىو <

 ؛يه نعالت مل نإ جوزلا تح يف اهتناضح طوقس اضيأ هناعلب قلعتي :ٌيَت

 دح طوقسو ءاهاوس عبرأو ءاهتخأ حاكن ةحابتساو ءلوخدلا لبق قادصلا ريطشتو

 .هناعل يف هام نإ ءجوزلا نع اهب ينازلا فذق

 معلا َنِم ٍرهشأ ةنيمل هندو نأب َرذَعَت نإ نم نكنُم يفت ىلإ جاي الإ
 ىارقتسالل ءُةَقحْلَي مل برغمْلاب يهو قرْشَمْلاِب َرْهَو كن وأ هيجم يف َقْلَط ؤأ

 «نالف ريق اذهو نالف دلو تام لاقي لب ؛توملاب عطقني ال هبسن نأل ايم ُهيفن ُهَلَو

 نأل عنا ميدقلاو ءررضلا يفن عماجي بيعلاب درلاك ِدُيِدََجْلا يف رْرَقْلاَىَلَع ُيِفْلاَر

 يتم :ليقو «مايأ ةثالث دتمي :ليقف «لمأتو رظن ىلإ جاتحا امترو ريطخخ بسنلا رمأ

 )5١4(. مقرلا :لوألا ءرجلا يف مدقت .[ ثالث ْنَع ملقا مر ] ثيدح (30)

 .۸ / رونلا (81)

 .(نييذاكلا نيل ُهنإ هلل اب تادا عبرا دهشت نأ باَدَعلا اهنَع ًارذيوإل :۸ / رونلا (۹۲)



 EA ناَعللا باك

 .هريحأت هلف ناّعّللا امأ ءدلولا يفن يف فالخلا لحمو ءءاش

 لمح يفت ُهَلَو ءارصقم دعي ال هنأل «رذُعل ءناَعللا ربحأت يف يأ ُرَدْعُيو

 راينا «"يراحبلا ءاور امك هعضو لبق لمحلا نعال هنإف ؛ةيمأ نبا لاله ةصقل

 لاق ول :معن هَشَفنَيف اجر نوكي دق المح َمُهَرَتمْلا نإف «نيقي ىلع نعاليل عضو
 حصألا ىلع لطيي هقح نإف ءَناَمّللا ىفكأف تومي نأ توجر نكلو ًادلو هتملع

 .هملع عم هطيرفتل صوصنملا

 ام رهالظلا نأل ءابئاغ ناك نإ ديم قّدْص ةدالولا ْتْلِهَج :َلاَقَو رخ ْنَمَو

 ٍةَدُم يِف ُرِضاَحْلا اكر شيو ضيفتسي نأ الإ مهللا :لماشلا يف لاق «هيعدي

 .نذإ رهاظلا فالح هنأل ,نكم ال ام نود يأ ءاَهْيف ُهَلْهَج كمي

 وأ ءنْيمآ :َلاَقَق ءًاحِلاَص ًادّلو كل هللا ُهَلَعَج وأ كلوب تْعَتم هَل لق ولو

 ىلإ هفاضأ هنأ ثيح نم قاحلتسالاو «رارقإلا نمضتي كلذ نأل هيف ردع مَعَ

 َكاَرَج :َلاَق ناف «هيفن نم نكمتي م ةلفحل يف ولو هب يضر اذإ وهو هب يضرو هسفن

 نأ لمتحيو ؛ةيحتلا لباقيل كلذ لاق هنأ لمع ُهنأل لف ؛َكِْيَلَع َكَراَب وأ ؛ارْيح هللا

 طقسي ال نم ةفنهت وأ رذعلا تقو يف كلذ لاقي نأ ةلأسملا ةروصو «هاضرل نوكي

 .مكاحلا ىلإ ههجوت لاح يف اهريوصت زوجيو «هرابحاب هقح

 عف اًهّلَو «ةجح امهنم دحاو لك نأل هانزب يب ناَكْمِ ْعَم اعلا هو

 هلوقل اهسفن نع دحلا عفدل جوزلا ناعل ةلباقم يف نعالت نأ ةأرمللو يأ ءانزلا ٌدَح

 يلا. . َباَّذْعلا اهنع ًارذيو» :ىلاعت

 قالطب يأ حاكنلا َلاَزَو َّدَحْلا نع تفع نِإَو دلو يفنل اَعللا ُهَل لصف

 ني ىنا ونأرلاو لر نب نعل ل يبل أ ١ ] ؛اههنع هللا يضر رمع نبا نع (31)

 :قالطلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[قأرملاب لولا َقَحلأَو هاهي قرف اَمِدَلَو

 ,((/هاه) ثيدحلا

 2.81 ررتلا 849
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 ناقللا باك ١8

 كلذل ءَدَلَو الو حاكنلا لار ْنِإَو فذقلا دَح عْفدِلَو كلذ ىلإ ةحاحلل هريغو

 ال َةَلْفِط فْدَقَك بِذَكِل بدأت َرِيِزعَت لإ «حيحص ضرغ هنأل هريزعتلو ءاضيأ

 وأ لَو الو ُهتَقَدَص وأ اهرب ةي ما : أ دَحْلا نَع تع ْوَلَو «فيفح هنأل أطاوت

 :ىلوألا يف امأ «ٌحسعألا يف تاع الق ِهِفْذَق دعب تج وأ ا دخلا ٍِبَلُط رع تنكس

 عيقدو ؛بسنلا عقد وهو ؛مهم ضرغل لمعتسي اغإو ؛ةيرورض ةجح ناَعللا نألف

 هريغو حاكنلا عطق ضرغل ناَعَللا هل نأ وهو «هلباقم هحوو .انه ةرورض الو دخلا

 اهضعب ديفي نلف ءأرومأ ديفي ناَعللا نأ هلباقم هحوو «فلس املف :ةيناثلا يف امأو

 يف ًاضرغ هل نأ :هلباقم هجوو «فلس املف تتكس اذإ ام يهو :ةثلاثلا يف امأو «ىلوأ

 مث ناك ولو «ةقافإلا رظتني هنأ :يناثلاو ءفلس املف :ةريخألا يف امأو ءدحلا طاقسإ

 .ًاعطق كلذ هل ناك ؛ناَعّللاِب هيفت دارأو دلو

 ىلإ مفاَضُم وأ قُم ترب اقذف مَن تام ؤا هريغر قالطب يأ ءاهتابأ ولو
 بلص يف امك يقنلا ىلإ ةحاحلل ُهَقَحْلَي ملو ناَك نإ َنَعَأل حاَكَنلا ةغب اق

 حيو يأ ذلو نكي مل نإ ناقل الق ؛هِحاَكِن لق ام یل فاّضأ نِإَف :حاكنلا
 ناك نإ اذكَو «ةيبنجألا هفذق يف امك ؛هلجأل نعالي الف ؛هيلإ جاتحم ريغ ٌفذق هنأل
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 هَل نکل ءاقلطم فذقي نأ هقح نم ناكف «خيراتلا ركذب رصقم هنأل حّصأْلا يف

 هدحي ال هنأ ؛نعالو ًافذق أشنأ اذإ هنأ :هعوهفمو «بسللا يفنل ُنِعاليَو ۽ فذق ٌءاَشْنإ

 فذق ول امك َناَعللا هل :يناثلا هجولاو «نيسح يضاقلا مالك هاضتقا ام فالح رهو

 ٍدَحأ يف حص الو يهرثكأ دنع رهظألا وهو :ريغصلا حرشلا يف لاق ءًاقلطم

 دلوو لحر ءام نم دلو محرلا يف عمتجي نأب ةداعلا رجي مل ىلاعت هللا نأل نيمو

 . .نذإ ضعبتي الف رخآ لحجر ءام نم



 رعت يار
 نيرو فلا ملا هن

 نك
 ا و م : 1

 1 9 ددحلا ا

03 7 

 مسا يهو < رهشألا وأ ءارقألا َنِم ٍدَدَع ىلع اًهِلاَمَيشال ِهَدَعلا َنِم اًهلْضأ :ةّدعل

 ؛ةاَنْرَكَذ امي ْلصْحَي َكِلْدَو ءِمِحّرلا ةءارب فرع هرم اَهْيِف صبرت ٍةَدْوُدْعَم ةدمل

 .باَبْلا يف ةيآلا ٌراَبحَألاَو تايآلاَو «ٌعاَمْجإلا اهي لْصألاَو .ةدالرلابَو

 «ناعل وأ يأ خسف وأ قالب 8 ٍةقرفب قلع لوألا :ناَبرَص حالا ةع

 لوق مرهف ركذلا يقاب نيشا عوطقمو يمص نم ولو يأ طو عب بج امنا
 ؛امهدجوو هدقف نإف "”ةيآلا ©...نُهوُسَمَت نأ أ لبق نم ٌنُهوُمَتفلَط م 4 :ىلاعت

 يف يتأيس امك هقحلي هنإف ءًالماح تناك اذإ ام نود ًالئاح تناك نإ (ةدع الف

 ىلإ برقأ هنأل هيَ لاخذيتما وأ «لوعدلا ءافتنال ةدع الف لكلا دقف نإف «بابلا

 ةدعلا بوجو طرش نأ :باحصألا نع يدرواملا لقنو «ةفشحلا بييغت نم قولعلا

 .ةيجوزلا يف ًاعم لاخدتسالاو لازنإلا دجوي نأ جوزلا ءام لاحخدتساب بسنلا قوحلو

 ىلعو ءاهب لرحدملا ةريغصلا ىلع بجيف دبعتلل يأ مجرا َةَءارَب نَه انإَو

 ٍةَولخب ال ,رهشأ ةتس لمحلا عضو دعب اه ىضم اذإ ةءاربلا نيت ىلع ءاهقالط قلعملا

 ءاهب امهنع هللا يضر يلعو رمع ايتفل ؛معن :ميدقلاو «ةفلاسلا ةيآلل ٍدْيِدَجْلا يف

 .20يقهيبلا لاق امك عطقنم هنأ :باوجلاو

 ّنِهِيَلَع ْمُكَل انف َّنهّيَلَع ْمُكَل امف وسمت نأ لبق نم نسوق مط ٤۹: / بازحألا (؟)
 . اليخ اا نهرو و اهو دن

 ْتّضاَسَق ؛ُتَقْلُط ارا انبار :هلو باطخلا نب رمع لاك :لاق هنأ «بيسملا نبا نع (47)
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 صبرت ُتاَقْلَطُمْلاَوط :ىلاعت هلوقل ال ءاَرَقَأ تاذ ةرح ُةَدِعَو :لصف

 يف هتررق امك ةيآلا يف دارملا هنأل لا :ْقْلاَو "4ك لن نهيب
 ٍةَضْيَح يف نغَطلاب ْتْعَقْنا (ةدعب وأ هيف عامج لبق يأ رهط تَقّلُط نإف «لصألا

 رهاظلا نأل ِِةَعباَر يِفَف اضْئاَح وأ «ةيقب قالطلا عوقو دعب رهطلا نم يقب نإ ةا
 رحآ قيطنا نأب «قبي مل اذإ امأ ءلمك دق هلبق رهطلا نوكيف «ضيح رهظ يذلا نأ

 ءازجأ رخآ يف قلاط وتنأ لوقي نأب كلذ روصتيو ءرهطلا رحآ ىلع قالطلا ظفل

 موي طرشي :لؤق يفو «كلذب دتعي ال هنأ حصألاف ءاقافتا كلذ عقي وأ كرهط

 ؛ةيناثلا يف ةعبارلاو «ىلوألا ةلأسما يف ةغلاثلا ةضيحلا يف يأ ,نعّطلا َدْعَب يلو

 .كشلاب يضقني الف داسف مد كلذ نأ لامتحال

 ؛سافنلا مكح ركذي ملو ؛رهطلاو ضيحلا يف قالطلا مكح فنصملا ركذ :ٌعْرَ
 سافنلا نأ ؛نيتدع عامتجا يف يناثلا لاحلا يف يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف همالك رهاظو

 .ةدعلا نم بسحي ال

 نم لالا َءْرَقْلا نأ ىلع ًءانب .نآلْؤَق ؟اءْرُق ضجت ْمَل ْنَم ُرْهَط ْبَسْحُي ْلَهَو
 نم ذوخأم ظفللا نأل ٌرَهْظَأ يناَثلاَو ِنْيمَدب شَوَتحُم رهط ْمَأ ءضْيَح ىلإ رهط
 ؛محرلا يف مدلا هيف عمتجي رهطلا نامزف ؛هتعمج يأ ؛ضوحلا يف ءال تارق مشرق

 عملا ىنعم لصحف «لكلا عقدي نأ ىلإ اعيش لسريو اعيش عمجي ضيحلا نامزو
 ام وهو «باغ اذإ أرقو «علط اذإ مجنلا أرق :مهرق نم هنأ ؛هلباقم هحوو ءامهيف

 يف قلطت اهنأ ؛ضيحت ال تناكو ؛ةقلط ءرق لك يف قلاط تنأ :لاق اذإ اميف هوححر

 ٠ :لاحلا

 كف ٌلْمَح اهب ناب نإ ؛رهشأ ةت رت اَهنإَف ؛ةَصِيح اهن من ءيَضْيَح وأ ةَصْيَح
 باستك :ىربكلا نئسلا ين يقهيبل هاور .(ْتْلَح 23 رها هنن ةعنسلا دعب تدا ابر

 بهذي ناك اذه رهاظ ىلإف :لاقو «(۷١۸١١)رثألا :اهضيح دعابت نم ةدع باب :ددعلا

 .هلفلق دوعسم نبا لوق ىلإ ديدحلا يف هنع عجر مث «ميدقلا يف هللا همحر يعفاشلا

 .۲۲۸ / ةرقبلا (۹۷)



 4١م ؟ ِدَدَمْلا بايك

IS r بلاغلا وأ لقألا وأ ةداعلا نم يأ ءاهْيلإ ةَدْوُذْرَمْلا اَهْئاَرْقَأَي ةَضاَحَتْسُم ٌةَدِعَو 

 دقن رهشأ ةثالث تضم اذإ نيلوقلا ىلعو «ضيحلا يف رم امك ةأدتبم تناك نإ

 .ابلاغ رهطو ضيح ىلع رهش لك لامتشال اهتدع تضقنا

 اذه ىلعو ءاهرمع لوط ةلطعم ىقبت الث ءلاَحْلا يف رهشأ ٍةنالثب ٍةرْيحَتُمَو
 رهشلا ءانثأ يف عقو نإو «كاذف لالهلا لوأ ىلع قالطلا قبطنا نإف :ةلهألاب رابتعالاف

 ناك نإو «حصألا ىلع اءرق بسحت مل اهنود امف رشع ةسمخ يقابلا ناك نإف يالها

 «فنصملاىلع دراو اذهو نيلالهب هدعب تدتعاو ءاءرق بسح ءرشع ةسمخ نم رثكأ

 .ميقتسملا ضيحلا ةعقوتم هلبق اهنأل سيلا َدْعَب :َلْيِقَ

 تقع كإو «يناثلا ءرقلا ضيعبت مدعل نير قر اهني نمو ٍةئاَكمو دلو ماو
 يف مكة أ «ةحجورلاك اهنأل ,رهْظَألا يف ف ٍةَرَح َةَدِع سلمك ٍةَعْجَر ةع يف

 ت :ثلاغلاو «ةيعجرلاك ًاقلطم ةّرح ةدع مت :يناثلاو :ةيبنجألاك اهنأل ءرّهْظَألا

 .نئابلاك ًاقلطم ةمأ ةدع

 هر م رهو

 :ىلاعت هلوقل ريشا ةثالثب ْتَسِيي وأ ضجت ْمَل «ةرح ةدعو يأ ةَرُخَر : لصف

 رش ءانثأ يف َتَقْلَط نإ آلا آلا 4 ...مكئاًسن ْنِم ضيجحَمْلا ْنِم َنْسَِي يئاللاو»

 رهشلا كلذ ناك ءاوسو نال «لوألا رهو يأ َريسكَنُمْلا لكَ نالاله ُهَدْعَبَ ُهَدْعََق

 عامجالاب یئارقَألا تبَجَو روهشلا ءانثأ يف يأ ءاهيف تضاح نإ ءًاصقان اک

 حصألا ىلع ةريغصلا يف اءرق ىضم ام بسحب الو
 «نيئرق نع الدب ءناَرْهش :لْوَق يِفَو «ضيعبتلا ناكمإل ءيفْصنَو رهتشب مَ

 20مل مومعل ال :لْوق يفو

 رهشأ ةنألث نهدف مرا نإ ہکیاّسن نم ٍضِيِحَمْلا ْنِم نسيب يئاللاو» : ٤ / قالطلا (ةم)

 هَل ْلَمْحَي هللا قي نمو نلمح َنْدَصَي ذأ ها تخاطر عجن لا

 .ارسُي

 دور ال ٌنهيسفنأب صبري «تاَعَلْطُمْلاَو# : 7 ا (849)



Errِدَدَعْلا بانك  

 يأ ضي ىح ُرطَت ٍضَرْمَو عاضَرَك «فرعت يأ لع اد َمَطَقْلا نمو
 .راظتنالا ةدم لوطب يابت الو ِرهْسَألابَق سَ وأ «ءارقإلاب دعت

 ءاودلا برشت ةأرملا نع لكس هنأ ؛نارمع نبا نع روصنم نب ديعس ىور عرف

 كارألا ءام مهل (*تعتو اسأب هب ري ملف شتتو فوطت ىتح اهضيح عفريل

 ةعْسست برت مقل يِفَو ءةلعل عطقنا ول امك ءِدْيِدَجْلا يف اَذَكَف ةَ ال أ

 وش بحرلا ةءارب ققحتتل «نيييم عبر :لوُق يفَو ابلاغ لمحلا ةدم اهنأل رشا

نأل ءرهشأ ةثالئب دتعت مث «رهشأ ةتس حرم لوق يفو ,رهشألاب هَ
 هبو هش ه

 «محرلا ةءاربب نظلا ةبلغلو «سأيلا نس ىلإ راظتنالا ةقشم مظعل ("ليزرابلا نبا ىتفأ

 ةءارب نقيتتل نينس عبرأ صبزت :لاقيو ءاضيأ ةلعل عطقتا اذإ اميف كلذ هجتيو :لاق

 .محرلا

 ىلع اهتردقل عاَرْقألا ِتَبَجَو رّهشألا يف سيلا َدْعَب تّضاَح ْرَل ٍدْيدَجْلا ىلع

 .فالح الب اءرق ىضم ام بسحُيو ءلصألا

 ةلعتل َءيَش الق تَحِكَن نإ اَهُرَهْظَأ لاو ءرهشألا مامت دعب يأ ءاَهدْعَب وأ

 ىلإ لقتنت :يناشلاو ءتاسيآلا نم تسيل اهنأ نيبت هنأل ُكاَرَقَألاَف البو «جوزلا قح

 ارهاظ ةدعلا ءاضقنال ءاقلطم عنملا :ثلاثلاو «ةسيآ تسيل اهنأ ناب هنأل ءاقلطم ءارقإلا

 .رهشألا دعب ةريغصلا تضاح رل امك

 لك :لْوَق يِفَو «عطلا ي نويراقتل نيوبألا نم يأ ءاهترْشَع أَي ريما
 ءملاعلا فوط نكمي الو ُمَلْعَأ هللاَو ٌنَهْظَأ ُلْوَقْلا اذ :تْلُق :طابتحالل اسلا

 ؛هجوأ سأيلا نس ىصقأ يفو ؛نهريغ نود اهنامز ءاسن دارملاو «هربخم انغلب ام دارملاو

 .ةنس نوتسو نانثا هنأ :اهحصأ

 .ففصَو )١(: ةحسنلا يف (#)

 .(نبا) ركذ نود نم يزرابلا :(5) ةححسلا يف (#)



 يفت ًالاَمِتْحا ْوَلَو ٍةَدِعْلا يذ ىلإ وسن طْرَشب هِعطَرب ٍلِماَحْلا ٌةَدِع :ٌلْصَف
 آلا #.. َنُهَلْمَح عصي نأ يلجأ لاّمْحألا تلوم :ىلاعت هلوقل «ناعلب

 «عامجلاو لازنالا هنم روصتي ال يذلا يبصلا تام اذإ امك ءهنم هنوك نكي ل نإف

 هلك لاَصِفناَ هب قحال ريغ دلولا نإف «يتأيس امك رهشألاب اهتدعف لماح هتأرماو

 .ةروكذملا ةيالا رهاظل نموت ينال یتح

 ادعاصف رهشأ ةتس امهنيب ناك نإف يأ نار یش رُهشَأ ةت نود للخت ىَتَمَو

 ام دعت ال اهنأل تقلع ال ءةيآلا قالطإل 58 , يضقنتو «رحآ لمح يناثلاف

 اهعضوب يضقنت ةدعلا نإف يأ «ُلباَوَعْلا اهب ٌربخأ ٌةيفَح يهڌآ ةَرْوُص اهبف ٍةَعْعُمِبَو

 لأ يه :لباوقلا يأ ءَنْلُقَو ؛ةيفح الو ةي ال يأ فرص نک مل نإ ءأضيأ

 لصحت يهو محرلا ةءارب ةفرعم ةدعلا نم دصفلا نأل ِسَهْدَمْلا ىَلَع تضقنا يِبَذآ

 ؛ِةَرْعلا نم جرم وهو ؛يضقتت ال اهنأ :يناثلا لوقلاو «لوأ اذه لثمف مدلا ةيؤرب
 الف ةرغلا نم ةمذلا ةءارب لصألا نأب ؛قرف لوألاو ءامهيف هيلع صن امك دلولا ةّيمأو

 ةطونم ةدعلاو ؛ادلو ىمسي ال اذهو ءدلولا مساب ةطونم دلولا ةيماو «كشلاب بحت

 نأ .ةحيحصلا يه ةقيرطلا هذهو «ةقلعلا فالف المح ىمسي اذهو «لمحلا مساب

 .لوألاب عطقلا :ةيناثلا ةقيرطلاو .نيلوق ىلع ةلأسملا

 م

 لدي هنأل ءهِعْضَوِب تدا ٍجْوّرلِل ٌُلْمَح ٍرُهْشَأ وأ ءاَرقأ ةدِع يف َرَهَظ ولو
 نإف يأ ةر لوز ىح حكت مل هايف اتارا وکو ءامهفالخب ًاعطق ةءاربلا ىلع

 جاکب َدْعَبَو ءرهشألا وأ ءارقألا مامت دعب يأ ءاَهَدْعَب وأ ءددرتلل لطب تحكن

 نود دلت نأ الإ «يناشلا جوزلا قح توبثو ًارهاظ ةدعلا ءاضقناب انمكحل ٌرَمَتْسا

 تناك اهنأ انققحن انأل لطي لب حاكتلا رمتسي ال هنإف يأ براقع نِ ره عي

 طايتحالا وه ذإ هيلا لززل زبصتلف حاَكَن َلْبَق اَهَدْعَب أ ؛حاكنلا موي ًالماح
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 ٠٠ قالطلا / 4.
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ffe ٍدَدَمْلا بات 

 نف ءارهاظ تضقنا دق ةدعلا نأل لاَحْلا يف ِهِلَّطبإ ْمَدَع ْبَهَدَمْلاَف تحكن نإف

 نالطبلاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ءاذهب عطقلا قرطلا حصأ اذه فانلطُبأ هنت ملَع

 نسك ؛نالوق :ثلاشلاو ؟ال مأ جاوزألل لالح يه له ؛يردت ال اهنأل ءةبيرلا عم

 .هتوم نابف هتايح نظ ىلع هيبأ لام عاب

 «ناكمالا مايقل ُهَقِحْل ؛َنْيِبِس عبرأل َتَدَلَوَف «هريغ وأ علخلاب يأ ءاهنابأ ولو

 كلام هاكح امك ءارقتسالا كلذ ىلع ليلدلاو «نينس عبرأ ىقبت دق لمحلاةدم نإف

 ناكما نم ربتعي نأ يغبني :يميمتلا روصنم وبأ لاق «ةنابإلا تقو نم عبرألا ربتعتو

 مدعل الف ركل أ «لهاست مهقالطإ يلو ؛ميوق وهو :يعفارلا لاق «قولعلا
 .مدعلا «ةأرقتسملا ةدملا ىلع داز اميف لصألا نإف ؛ناكمالا

 طولا ميرحت يف نئابلاك اهنأل «قالّطلا َنِم ٌةَدُمْلا تبيح اَيِعْجَر َقْلَط ْوَلو
 مظعم يف ةحوكنمل اك اهنأل ٍةَدِعْلا مارِصنا َنِم :لّوَق يِفَو .دلولا رمأ يف كلذكف
 نأل «ةدعلا ءاضقناب رقت مل نإ ريدقت الب قوحللا ةدم ىدامتت اذه ىلعو «ماكحألا

 .الف الإو ؛نينس دعابتي دق رهطلا

 دوكيو يأ كت مَ هناكَ رفطأ م نذل ترف ةا دخن تحت
 نأل «لوألا نم هنوك نكمأ نإو يأ «يناثلل دولا ةت ناك نِإَو ءرم امك مكحلا

 02 .ىوقأ وهو رخأت يناثلا شارفلا

 يأ ءسَضَقْناَو ُهَقِحَل لوألا َّنِم ناكفإلل سدْلَرف اديماَق ٍةَدِعْلا يِف تَّحَكن ولو

 هذهو «لبق هانررق امل ُهَقِحْل يناثلا َنِم نائل وأ ,يناثلل دعت مت هعضوب «ةدعلا

 يأ ءاَمُهنم وأ حصألا ىلع حاكنلا نم ال ءطولا تقو نم ةريتعم يناثلا نم ةدملا

 ُهَقَحلَأ نِإَف هعضوم يف يتأيس امل يفِاَق ىَلَع ضرع أعم امهنم ناكمالا دحو نإو

 نكي ملوأ هيلع رمألا هبتشا وأ امهب هقحلا نإو يأ طَقَف ُهنِم ناَكْملاَكَف اًمِهِدَحَأ

 .هسفنب هباستناو هغولب رظتنا فئاق

 وأ ءارُقأ ةَدِع يف ِّطَو مث قلع ناب سنج ْنِم صخش اَنَدِع اهر :ٌلْصَق
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 ٌةَدِع ئدتبتف ؛اتلخادت ةيمحر َر يف امِلاَغ وأ ءًانئاب قالطلا ناك نإ يأ .ًالِهاَج رشا

 داحتال هذه ةلاحلاو ددعتلل ىنعم ال هنأل قالا ةع قب انف لمَ طولا نم

 مث لماح يهو اهقلط نأب يأ ءاَرْفَأ ىّرخألاو ًالْمَح اَمُهاَدْخِإ تناك إف سجا

 اتلخاَدَت ءاهلبحأ مث ءءارقالا يف اهنطو مث لئاح يهو اهقلط وأ ؛عضرلا لبق اهئطو
 فالتحال ءال :يئاشثلاو ءنيستاجتملا اهيشأن دحاو صخش نم امهنأل «ّحّصأْلا يف

 نإ عضولا لبق يأ مَ ٌعَجاَرُيَو ءلحادتلا ةدئاف هنأل هِعْضَرب نايضقنعف :سدجلا

 .ضعبتي ال لمح لاو يعحرل ١ قالطلا ةدع يف اهنأل ؛لمحلاب دتعت يهو ؛ءطولا ًارط

 نآلا يهو ؛تطقس دق قالطلا ةدع نأل الف ِءطَولا نم ٌلْمَحْلا ناك نإ :ليقو

 ةدعاهيلع تبجو نإف «قالطلا ةدع يف اهنأل ؛معن :حصألاو طولا نع ةدتعم

 بارت وأ لمحلاىلع مدلاىرت ال تناك اذإ اميف هانركذ ام عيمجو ؛هتمدق امك ىرتخأ

 ىرحألا ةدعلا لمحلا عم يضقنت لهف ءاضيح هانلعج نإ امأف «ضيحب ره سيل انلقو

 زأ وز ةع يف تناك انأب نيصخشل وأ معن : :امهرهظأ ؛ناهحو هيف ؟ءارقألاب

 الق َتَقْلُطَف ةَهْبش ْنَع ٌةَدَتْعُم َةَجْوَر تاک وأ ايماق حاكي وأ ٍةَهبَب 5 ٍةهبشب تطوف هش ةه

 (*) يشب اخ رمح أ ال تنبح يبل الح ةلماك ةدع مهن لك نع دعت يآ ١ خا

 سنج نم نادرصقم ناقح امهنألو «(' ' '”هدنسب كلام نع انمامإ هاور امك كلذ يف

 .رمع نبا :(؟) ةخسنلا يف (#)
 نب ديعس نع باَهِش نبا نع كلام اربح :لاق هللا ُهَمِحَر يانا هدأ 1 90٠

 بلا اًهَقلطَف ؛يلا ريدر تحت اتاك ةي أ راَسَي نب ُناَمِيلْسَو ؛ ؛ٍبّيَسُمْلا

 ةَقَفَحَمْلاِب اَهَحْوَز برضو ؛ ه باطلا ن رص اهب ٠ ادع يف نسكت

 ناک نإ ءاَهَيدِع ين تكن وأ رم امي مع لاق م مه قرف تاَبَرص

 اهجوَر نم ادع ةي دعا من اَمُهنْيَب قرف اهب لحي ل اهب جوق ينل جورا
 ْتدَعْعا م امين قف اهب لعد تاك ذلو هوِباَطحْلا م ًابطاخ َناَكَو ؛لّوأل

 .(ادبأ اًهْحَكَني مم ءرحآلا اجور نم اسّدتغا مث ٠ لوألا اَهَحْوَر ْنِم ادع ةي
 ۲٣٣. ص 5 ج : :نيكَدِعْلا عامتجا باي :مُلا يف يعفاشلا هاور

 اَهَل ُهَلَعَجَو ءقادّسلا | يف هلو ْنَع ّمَحَر ف باطلا َنْب مَع نأ :قورسم نع @
<< 
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 .نيتيدلاك نالحادتي الف ةمرحلا بانل دحاو

 ةدع نأل ءاقحال وأ ًاقباس لمحلا ناك ءاوس يأ ُهَتَدِع َتَمّدَق ٌّلْمَح ناك نإف

 يأ «قالطلا قبس نف لمح كانه نكي مل نإو يأ لَو يحأتلا لبقت ال لمحلا
 ببسو زئاج دفع ىلإ دنتست اهنأل ؛اهتوقو اهمدقتل ُهَتَدِع َْتَّمْنَأ :ةهبشلا ءطو
 ءايعجر قالطلا ناك نإ يأ هتد يف ٌةَعْجَرلا هلو ىرخألا تقاس مث ءغوسم

 نع ةجراح ذئنيح اهنأل ؛اهب ئطاولا عامتجا ةدم يف اهعجاري ال نكل :ينايورلا لاق
 يأ ؛تضقتا ٌعْجاَر اذإف ةلاحلا كلت يف ةعجرلا حصت الف «هريغل شارفو لوألا ةدع

 ديدحت هل لهو هاَهَيبطْقَت ىتح اهب عملي الو ةَهَبُشلا ٍةَدِع يف ْسَعَرْشَو «ةدعلا
 ْنِإَو ىتدع يف اهنأل معن :امهرهظأ ناهجو هيف ؟ ًانئاب قالطلا ناك نإ اهحاكن

 ؛حاكتلاب اهقلعتلىوقأ قالطلا ةدع ببس نأل «قالّطلا ةع َتَمّدَق ُةَهْيُشلا تَقَبَس

 "مطولا ةدع اهقبسل يلا ليَ
 نإ اًهحّصْأ :ةُجْوَأَف ؛ ريش أ ءاَرقأ ٍةَدِع يف ِءطَو الب جوزك اَهَرَشاَع :لنصف

 ةدعلا يف رثوي الف ةهبش الب ةمرحم نئابلا ةطلاخع نأل الق ّالِإَو تَضَقْنا انئاب تناك

 الف ءاهل شرفتسم ةطلاخملاب وهو «ةمئاق ةهبشلا ةيعجرلا ينو ءربدلا يف اهتطوك

 ال ؛لاحلاب ًالهاج ًاجوز ةدعلا ف تحكن ول امك ةدعلا نم شارفتسالا نمز بسحي

 ةهيبش اهنأل ءاقلطم ةدعلا نم ةدملا كلت بسحت ال :يناثلاو .هشارفتسا نمز بسحي

 ال ةطلاخملا هذه نأل ؛ًاقلطم بسحت :ثلاثلاو :تاروجهملا تاقلطملا نود تاح وزلاب

 هلوقب زرتحاو «نيققحملا نع هخيشو يلازغلا ةاكحو ءاهعنمي الف ةدع بحوت

 ؛دعب فنصملا هركذ امك ؛هتطرك رثؤت ال اهنإف ماعلا يبنجألا ةرشاعم نع (اَهَرَشاَع)

 ءاضقنالا عنمت ال ةرشاعملا نإف ؛لمحلاب ةدتعملل رخ رهشألاو ءارقإلا ىلع هصيصنتو

 رثألا :ددعلا باتك :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور .(اًهحّرف ْنِم لَحتسا انب

 نع محجر هک مع نأ :هدانسإب ثعشأ نع يروثلا هاورو :لاتو (ع0553؟)

 .(ناَعِمَتْحُي اًمُهَلَمَحَو ءاَهَرْهَم اهل لَو كلذ
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 ال كلذ نإف ءتئاب ًاقالط ناك نإ هنإف «ئطو اذإ ام ؛مطَو ًالب) هلوقب جرو «لاحب

 ةدعلا يف ع رشي الف ًايعجر ناك نإو «هل ةمرح ال ًانز ُوْطَو هنأل «ةدعلا ءاضقنا عنمب

 .ةلوغشم يهو محرلا ةءاربل ةدعلا نأل ءاهأطي ماد ام

 ئطو ول امك «نييناحلا يف طايتحالاب المع رّهْشَألاَو ءاَرْقألا َدْعَب ةَعْجَر لَو
 تسقو نم ءارقأ ةثالثب دعت نأ ؛اهيلع قالطلا تقو نم نيأرق يضم دعب ةيعحرلا

 ندع ررحملا يق يعفارلا هلقن ام اذهو «ثلاشلا ءرقلا يف ةعجرلا زوجت الو ىطولا

 هدحو يوغبلا نع الإ ريبكلا يت هلقني ملو «ةمئألا نع ريغصلا حرشلا فو «نيربتعملا

 هيواتف يف يوغبلا هركذ اذهو :تلق «هقفاري ام لافقلا يواتف يو :لاق مث «هسفنل

 هب مزح اذكو ةعجرلا توبثب :اولاق باحصألا نأ ًالوأ ركذ نأ دعب هسفنل ًاهقفت

 ءاّضِقنا ىلإ قَال اَهقَحْلَيَو :َتْلُق ؛قالطلا باتك يف هقيلعتو هيواتف يف يضاقلا
 .طايتحالا ىضتقم هنأل قّدِعْل

 م
 رثؤي ال امك هتطلاخع رثؤت الو يأ ُمّلْعَأ هل او ءاسَنَقلا ّيبتْجَأ اَهَرْشاَع ولو ل

 حاكنلا نأل ىِطَو نيج نم تَمَطقْلا َِطَوَو ةّحّصلا نعي َةَدَتعُم حكت ولو هؤطو
 :هْجَو وأ لوف يفر ءطولا دجوي مل ام اشارف ةأرملا لعجي الو هل ةمرح ال دسافلا

 1 .ةدعلا نع ةضرعم دقعلاب اهنأل ءِدَقَمْلا نم

 ةدع يضتقي سيسلا نأل ؛اَسَقنأَتْما قط مث ءاهّسمر يأ ًالْئاَح َعَجاَر ْوَلَو
 لبق اهقلطو اهحاكن ددج مث اهنابأ رل امك طي ْمَل نإ ينبت ٍمْيِدَقْلا يِفَو «ةلماك
 رأ اهباصأ يضولابف ًالِماَح ْوَأ :ةجوز ةيعجرلا نأل فانعتسالا ديدحلاو ءاهسمي نأ

 يف ىلط هنأل ؛اهباصأ نإ يأ «تفناتسا َقْلَط يث تعَضَو ول "يالل اهبصي م

 ال ةدعلاو «حاكنلا بلص يف لصح عضولاو «ةدعلا بجويف سيسملا هيف دجو حاكن

 را هلال نهدف مترا نإ كباس نم ضِِحَمْلا نم نس ياللا :4 / قالطلا مى
 هرمق اس u r ل مهم مع عارم م م نفل مقر مم ك

 ْلَمْحَي هللا تي ْنَمَو ّنِهَلمَح َنْعَضَي نأ َنُهلَحَأ لاَمْحآلا ثالؤأو نجي ْمَل يئاللاو
 .«ارسي هرمأ نِ هل
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 يأ َةَدِع الق عْضَرْلا دعب ْأْطَي مل نإ :لبقو «حاكنلا بلص يف دجوي امن يضقنت

e هر 

 اهقلط ولف «فنصملا هضرف امك اهقلط مث اهعحار مث اهقلط اذإ هلك اذه : ةيبنت 3

 مل ناقالط امهنأل «ىلرألا ةدعلا ىلع يبت اهنأ :بهذملاف اهقلط مث اهعحاري ملو

 .نالوقلا :ليقو ءاعم نيتفلط اهقلط ول امك راصف ةعجر الف «ؤطو امهللختي

 ءدحاو صخش نم امهنأل ؛ةقباسلا ةدعلا ةيقب يأ هيلا هيف َلْخَدَو ةدعلا يأ

 هيف فلاعو «بهذملا وهو هتدع يف ةعلتحملا حاكن ةحص فنصملا مالك ىضتقا دقو

 .حصألا رهو لوألا ةدعلا عطقي حاكنلا ناك نإو «ينزملا

 ءاَهياَبلِب ماَيأ ةرشعو رهط ةعبرأ ارت مل نإ ٍةاقول لاح رح ٌةَدِع :لنصق
 ْتَلَقتلا ةّيمجَر ْنَع تام إو «ةرحلا نم فصنلا ىلع اهنأل ءاهفصن ماو «عامجالاب

 بجيف :('””ةيآلا ...ًاحاّررَأ َنوُرَديَو :ىلاعت هلوق تحت اهحاردنال ِِقاَقَو ىلإ

 يالل دعْضَرِب لِماَحَو ,ةيبنجأ اهنأل ألف نْئاَب وأ ةقفتلا طقستو دادحإلا

 ةعيبس ثيدحو «تضقنا جوزلا توم دعب تعضو ولو ؛ةمألاو ةرحلا كلذ يف ءاوسو

 «همامتب لمحلا عضت نأ وهو يأ ,قباتسلا هطرشب ىل لدي © ' يحصل يف روهشملا

 ىلإ اعم ْمهَحاَرْرَأل هيمو ًاحاَوْزَأ توردو ْمُكَنِم نوري نيلام 4٠ ١: / ةرقبلا )0٠١

 .«ميكَح زرع لاَ
 رهطأ الف نهدي مرا نإ میا ن ضيحملا نب نسي ينأللاوإل :4 / قالطلا )5 ٠١(

 ْلَمْحَي هللا قي ْنَمَو نُهَلْمَح َنْعَضَي انأ ٌنْهلَحَ لاَمْحَألا تلوار نضج ْمَل يئأللاو

 ارس ورنا نم هل

 تْءاَحم بِلا هجو واو ذنب تسي يسا ةي و :ةمرعم نب روتا نع )٠(
 بانك :حيحصلا يف يرادعبلا هاور .تَحَكَ ءال نوا كنت نأ ناساف ل لا
 )٥۳۲١(. ثيدحلا : قالطلا



 Ef ِدَدَعْلا بات

 يأ «رُهشألابق لاح ْنَع يص تام ولف ءالامتحا ولو هنم ارهاظ لمحلا نوكي نأو

 ركذلا دقاف وهو يأ ٌحْوُسْمَم اذكو ءفلس امك هنع يفنم لمحلا نأل «عضولاب ال

 ءهب رحت مل ةداعلا نأل يِبَهَذَمْلا ىَلَع ُهَقَحْلَي ال ذإ ,رهشألاب هتجوز دتعتف نييثنألاو

 يغبني ناكو .هيوبرح نبأ هب مكحو ؛ىرخملاو ندعملا ءاقبل هقحلي هنأ :لوق هلباقمو

 .هتفرع ال بهذملاب ال رهظألاب ربعي نأ هل

 اَذَكَو «لمحلا عضوب يأ هب ُدَعْعتف ءىنملا ةيعوأ ءاقبل هانا يق ابويجَم َْقَحْلَيَو

 جاليإلا يف غلاي دقو ءةيقاب عامجلا ةلآ نأل ِبَهْذَمْلا ىَلَع هب ُرَكَذ يق لولم
 ناك نإ :يناثلاو «هقحلي ال هنأ :امهدحأ ؛ناهجو هلباقمو ءاقيقر ءام لزنيو ذتليف

 دادحلا نبا ناكو «هقح الإو رعشلل ىرسيلاو ؛ئملل اهنأل هقحلي مل ىنميلا لولسم

 ربعي نأ فنصملل يغبني ناكف «ةليوط هتيحل تناكو لزني ال ناكف «ىنميلا دقاف

 .باتكلا يف امك انه اهيف :معن «ناعللا يف ةضورلا يف هب ربع امك «بهذلابال حصألاب

 ةدحاو يأ طي ْمَل ناك ناف نعت وأ ناب َلْبَق َتاَمَو ِهْيَِأَرْما ىدخإ َقْلَط ْوَلَو

 نأ لمتحي امك توملاب ةقرافم نوكت نأ لمتحي ةدحاو لك نأل ِقاَفَوِل اًنَدَتَعا ءامهنم

 اًمُهَو ءامهنم الك يأ ِطَو نإ اذكو ؛طايتحالاب ذحألا نم دب الو «ةقلطم نوكت

 لك تدا باب ناگ انإَف ءاضيأ هانلق امل ؛يِعْجَر َقَطلاَ ءاَرقَأ ذأ ؛رهشأ اناََذ

 ءًاضيأ كلذ يف طايتحالاب المع اَهِناَرْفَأ نم ةو او ةَدِع نِم رثكألاب ٍةَدِحاَو
 تقو نم ءرق ىضم ول ىتح يأ «قآلّطلا َنِم ُءاَرقَألاَو ِتْوَمْلا َنِم اَلا ةَدِعَ
 .اهئارقأ نم نيأرق نمو ةافولا ةدع نم ىصقألا اهيلعف جورلا تام مث قالطلا

 أ هوم فِي ىتح خاکی ِهِهَجْوَوِل سن رح َعطَقْلاَو باغ نمو لَن
 ٍمْيِدَقْلا يِفَو «قتعت ال هدلو مأو ثروي ال هلام نألو «ةايحلا ءاقب لصألا نأل ,ُهقالَط
 هب ىضق هنإف ءّرمعل اعابتا ةافولا ةدع يأ كنتو قانو دعت مث نيس عبرا صبرت

 ىلع مدقملا سايقلل فلاخم هنأب هلع باجأ لوألل رصتنا نمو «راكنإ ريغ نم رهتشاو
 دهتجملا نأل ٌحّصألا يف ٍدْيِدَجْلاىَلَع ضن ضاق ميقا َمُكَح ولف ءيباحصلا لوق



 ددعا باع ١4:4١

 َدْعَب تَحكَن ولو «هلباقم ىلع ينم هلباقم ناكف ديدحلا يف ةباحصلا ديلقت هل زوجي ال

 «حّصألا يف ديدَجْلاىّلَع حص «ةقرفلاب مكحلا تقر يأ يم ناب ِةَدِعْلاَو صْيَرْللا

 اذإ اميف فالخحلا ىلع يبم فالخلا اذهو ءاعطق ًانطاب لصحت هذه ةلاحلاو ةقرفلا ذإ

 .ةحصلا رهظألا نأ عيبلا فلس دقو «هتوم نابف ؛هتايح نظ ىلع هيبأ لام عاب

 ماكحأ ءاقبل ةيَجَر آل «عامجالاب قاف دعم ىَلَع ُد ادخإلا ؛ بجيو :ٌلْصف

بشأف قالط نع ةدتعم اهنأل ئا بحر ءاهيف حاكنلا
 يفو «ةيعجرلا ته

 .ةعجفتم ال ةررحهم اهنأل ؟عنملا رهظألاو ءاهنع يفوتما ىلع ًاسايق بج : :لوق

 اعطق نهيلع دادحا ال دلو مار دساف حاكن وأ ةهبش ءطو نع ةدتعلا : :ٌعْرَف

 .ةيح وزلا ءافتنال

 هنم عنمت ام اَمُهَحْنُم ةنونجلاو ةريغصلا يلولو ةيمذلا ىلع دادحالا بحي : عُرف

 .ةلقاعلا ةريبكلا

 الملا واع وقل نش اار ةرإ غزتمم سأل «دادحالا يأ َوُهَو

 لج :َلْيِقَو « هيلع قفتم [ ٍمبْصَع بْن الإ ًاغوُبصَم ابن ست الو ] :ُمالّسلاَ

غبص ام هنإف [ مِبْصَع بْن الإ ] :لو هلوقل دوربلاك يأ ين من ُهلْزَع عبط ام
 

 عسنملا حصألاو ؛نيتلمهملا داصلا ناكسإو نيعلا حتفب ُبلصَعلاَو ا مث هلزغ

 يف هنأ ىلع غوبصملا نم حابي ام ىلع لوألا ةياورلا لمحب بيجأو ؛هدعب غوبصملاك

 للاب نموت ةأرمإل ل ل ] : وللا ُلوُسَر لا : :تلاق ؛اهنع هللا يضر َةيِطَع ٌمأ نع 005

 برأ بلع دن اهنا هجر ىلع الإ ثالث نوَ س ىلع دك نأ ءريعآل مرار

 اط ست الو لکت الو بضع بو الا ا إ اغوبم ايت سبلت الو ؛ ارطعو رهشأ

 يراخبلا هاور .[ ِرافطأ أ رطنسف نم ءاَهتضْيَح ن تلا اذ ِإ اره ىنذَأ دنع لإ

 ه747) ثسيدحلا :بصَمْلا باش ةّداَحْلا ست با :قالطلا بانك :حيحصلا يف

 :ةافولا ةدع يف دادحإلا برحو باب :قالطلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(57 ٣٤و

 .هل ظفللاو .(97/55) ثيدحلا



 1445 ِمَدَمْلا بات

 ©" ةطظرفم تسيل اهنإ :لاق نكل [ وسمع بْن الو 1 يفهيبلا ةياور
 ال اهتعنص لحأل اهتسافن نأل ,ناتكو ٍبفْوُصَو نطق نم غْوبصَم ُرْيغ حاي

 :يناشلاو ؛ةسنيز هيف ثدحي مل اذإ ٌحّصألا يف ُمَسْيرْبا اذكَو ءهيلع تلحد ةنيز نم

 هرثكأ يذلا يباتعلا سبلي ال اذه ىلعف «ةنيزلا عاونأ مظعأ نم هنإف يوق وهو «مرحي

 لاقو .رحبلا يف هلاق فوصلاب هيف مسيربالا راتتسال اعطق زخلا سبل اهو «مسيربا
 عوبصُممَو ءازردسم نكي مل اذإ مسيربالا سبل ميرحت ىلع عرفتي هيحجوتلا اذهو :يعفارلا

 هنأل يلحكلاو دوسألاك خسولا لامتحاو «ةبيصملل لمعي لب يأ :ةنيرل دنصقي ال

 .دادحلا يف غلبأ

 دانسإب يئاسنلاو دواد يبأ ننس يف هيف صل ةّصِفَو بهذ يلج ُمُرْخَيَو
 وأ بهذب ًاهومم ناك نإف ؛صاصر وأ ساحنب تلحت ولو :ينايورلا لاق ٩ ””نسح
 نم اهنكلو كلذك نكت مل وأ ؛لمأتب الإ فرعي ال هنأ ثيحب امهل ًاهباشم وأ ةضف

 ةئيزلا نأل حَسمألا يف ْوْلْوُل اَذََكَو «لالحف ًالإو مارحف كلذ لث نونيزتي موق
 اذهو «ءلاجرلا ىلع مرحي ال كلذلو «بهذلاك سيل هنأ ؛هلباقم هجوو ءاهيف ةرهاظ

 نم اهرهط لاح يف الإ يأ ندب يف ُبْيِطَو «هملعاف باحصألل ال مامإلل وه ددزنلا
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 :لاق اذك :لاقو ؛(594143١) ثيدحلا :ددعلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٠١(

 باتك :ىرغصلا نئسلا و .كلذ فالخب ةعامجلا ةياورو [ صع بوث الو ]

 .مهَو ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع وهو :لاقو «(۷٤۲۹)ثيدحلا :دادحإلا باب :قالطلا

 سبلت ال ؛اَهْحْوَر اهْنَع ىفرتملا ] :َلاَق كلي يبنلا نع ؛اهنع هللا يضر َةمَلَس مآ نع )٠١(

 ربأ هاور .[لجخت الو «بيضتحت الو يِلُحْلا الو ؛ةقحمْمْلا الو باَيلا نم َرَمْصَعُمْلا
 )٤ ٠٠١١(. ثيدحلا :اهتدع يف ةدتعملا هبنتحت اميف باب :قالطلا بانك :نئسلا يف دواد

 :بايثلا نم ةدتعملا بنتجت ام باب :قالطلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو |

 :(51 497) ثيدحلا :رينملا ردبلا يف هللا همحر نقلا نبا لاقو .(؟/34؟4) ثيدحلا

 ميهاربإو .فيعض هنإف «نامهط نب ميهاربإ لجأل حصي ال *لاق ثيح مزح نبا أطخأو
 هفيعضتب يلصوملا رامع نبا دارفناب ةربع الو .نوكرملا هاكزو .ناخيشلا هب جتحا اذه

 .ىهتنإ .همجاعم ريكأ ف يناربطلا هج رحأ امك .هيلع رمعم هعبات دقو



Efِدَدَعْلا باك  

 «ىنعملا مايقل سايقلاب «لخکو ماَعطَو بوكو "هيف حيحصلا ثيدحلل ضيحلا

 .رهاظ بيط هيف ام لكأ ىتح مرحلا ىلع مرح ام وه :مرحلا بيطلاو

 .ةياهنلا يف هركذ ءةجاحلا دنع بيطلا مرحي ال عرف

 الو ] :مالسلاو ةالصلا لع هلوق وهو هيف حيحصلا ثيدحلل ايثأب لاَحِتْكاَو

 كلذ يف ءاوسو ةنيز هيف نألو «"' سح دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور [ ُلِحَتْكَت

 َةَجاَحْل الإ «هيف ةنيز ال ذإ ءايتوتلا ال دمئالاك رفصألا لحكلاو ءادوسلاو ءاضيبلا

 .ةرورض وَ هيلإ عدت مل اذإ اراهن هحسمتف ةجاحلا بسحب هيف صخر يف يأ ِدَمرَك

 مامو ٌجاَذْيفْساَو «هبف هب نبر هنإف لحكلاب اهبجاح وشح اهيلع مرج عرف

 .صاصرلا نم لمعي فورعم جاديفسالاو ؛ةنيز هنأل وح ءانح ُباَضِيحَو

 .ةرمحلا اهرسكو لادلا مضب مامدلاو

 شارفلا يف ال ندبلا يف دادحالا نأل يشاأو شارف ُلْيِْجَت ُلِحَيَو

 يلو .نيرخأتملا ضعب هلاق هيلإ دانتسالاو ريرحلا ىلع اهسولجب سأب ال عرف

 .ًاسبل هنوكل عنملا هبشألاو :لاق ظن هب اهفاحتلا

 هلاق امك ةنيزلا نم سيل كلذ نأل خس ِةَلاَزإَو ؛ملقَر ؛سأر لسغب ٌفِيظنتو

 )٠١4( مقرلا ةيطع مأ ثيدح يف مدقت )5 ٠١(.

 زج قط یک كو هيو اهتز ذل نأ نع ویسا نب ملكت م نع 001

 :تلاقف .ءالحلا لك ْنَع ااف املس مآ ىلإ اهل الوم لسا «ءالحلا لکي

 دقو ةَمَلَس وبأ يفر نيج يللا وُ ل ل اهل دب الوم ام الإ ؛لحتكت ال

 َلوُسَر اي رص َرْه اَمنإ :تلق [ ؟ةَمَلَس ما اي اَذَه ام : :لاق اص يع ىلع تع

 صيت الو هللا الإ تخت الق تحولا بشی هن: :َلاَق .بيط هيف سبل للا

 :َلاَق ؟ولا َلوُسَر اي طنا ءيش ياب :تلق [باّضيع لإ انجاب لَو بطلاب

 ثيدحلا :قالطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ كسار هب نل رئُسلاب]

 نأ ةداحلل ةصحرلا باپ :قالطلا باعك ؛ىربسكلا نئسلا يف يئاسنلاو .(57 ١ ه)

 )١/001(. ثيدحلا :ردسلاب طشنمت



 ١44 ِدَدَمْلا باک

 هانلق امل يأ مَّرَحُم هيف ف جرح نكي ْمَل نإ ٌماَّمَحَو ٌطاَشِيْما ُلِحَيَو :تْلُق ْتْلُق «يعفارلا

 ِتَقَراَق ول امك ٌةَدِعْلا تَّضقْناَو ءبجاولا اهكرتل يأ ءنَصَع ةادخإلا تكر ولو

 تاك ٍةُملا ةغب ةو اهبل ةدعلا هب يضقنتو يصعت اهنإف يأ «ن كَما

 «''يقهيبلا هاور [ ٌقَلَطُي ْوَأ توُمَي مري نِي هديا ] ه5 يلع لوقل ةي

 .ربخلا اهيتأي موي نم دتعت اهنأ :هنع رهشألاو

 .ًاضيأ ربخلا غولب نيح نم ال قالطلا نيخ نم بئاغلا قالط ةدع عرف

 ديت ذأ رنا لج ال ] :45 هلرفل اي ةثالث عور ربع ىلع اد الو
 مرتو ٠ ٠ يلع قفتم [ ًأرشَعَو رها ةَ ةَعَبْرَأ جوز ىَلَع الإ ث ثل قْوف تيم ىلع

 نأب طورشم ثالشلا ىلع ةدايزلا مّيرحتو ءروكذملا ثيدحلل ملأ هل او ةَداَيْولا

 امك «مرجي مل دصق الب الغم بيطلا تكرت نإف ؛دادحالا لجأل هيف كرتلا نوكي

 .قاقشلا لئاوأ يف ةضورلا لصأ يف فدصملا هركذ

 مي ذم اَهُحْوَر اهنَع ىفوتملاو ةَقْلطملا دن :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع @(۱۱۱)
 باب :ددعلا بانك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(اهُجدَز اهنع فوتو تقلط

 ١(, 5661 رثألا :ترملا دعب ةدعلا

 اَهُحْوَر اهنع ىنَرَتُمْلاَو قلعت نيج ْنِم ةَفلَطُمْلا َدِع) :لاق ؛هظ دوعسم نبا نع ©

 )٠١۸۵٤(. رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(يِفَرَتي نيج ْنِم
 ؛هض يلع نعو ٠(. ء۸ ةلرثألا ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع بابلا نر نع @

 .يقهيبلل ىربكلا نئسلا نم )١۸١۸ ١( رثألا .(ُرَبَحْلا اهيا موي نم دتعت) :لاق
 يفوت نيج هي ئبنلا جور ةَئييَح ما يلع تلخد :تلاق مس يبأ تدب بير نع )١١(

 ريَ نأ قرح - ةر هلو بطب هي مآ تعد . سرح نب نايس و ؛اهربأ

 ٍوَصاَح ني بطلاب يل ام هل او :تَلاَ من ءاَهْيَضراَِب تنس مَن ةر هم تند

 نأ رجعآلا تاو لاب نيا وال لجن 3 :َلوقَي 9 هلل َلوُسَر تعيس يفأ ريع

 ي يراعبلا هاور .[ ارْشَعَو رهشأ ةعبرأ دَ ىلع ثلث قر وسيم ىلع حت
 يف ملسمو 0سم ثيدحلا : :اهنع ىفرتملا دیس باب :قالطلا باتك : مايحسملا

 445/559 ثيبلحلا :قالطلا باتك :حيحصلا
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 نأب لكشتسي دقو «مايأ ةثالث نزحتلا يف ةأرملاك لحرلا نأ ةياهنلا يف ركذ :ٌعْرَف

 .لاحرلا فالخب بئاصملا ىلع نفعضي ءاسنلا

 079جم ردكس أول: ىلاعت هلرقل نيا ولو قآلط ٍةَدَْعُمِل ىتْكُس بجت :َلْمَف
 بحر مل اذإ امه ىنكس ال ةّمألاو ةريغصلا :معن ءالماح مأ ًالئاح تناك ءاوسو

 بلص يف ىنكسلاو ةقفتلا قحتست ال اهنأل ةَرِشاَن الإ «حاكنلا بلص يف امهتقفت
 «ننسلا ىف ةَمْيَرَف ةصقل ءِرّمْظألا يف ٍةاَفَو ِةَدَْعُمِلَو «ىلوأ ةنرنيبلا ؟*”دنعف حاكتلا

 يأ يبَهْدَمْلا ىَلَع خلسّقَو ءا ةقفن ال هنأل ال :يناثلاو © ”7يذمرتلا هححصو

 حاكن نع ةدتعم اهنأل ءبهذملا ىلع بيع وأ عاضر وأ مالسإ وأ ٍةَدرب ناك ءاوس

 يف لاقو «ةافو نع ةدتعملاك نيلوق ىلع :اهيناثو «ةقلطملاك تناكف «ةايحلا يف ةقرفب

 يف امل ةقفن ال لوحدلا دعب اهحاكن خوسفملا :رايخلا باب يف حرشلل اعبت ةضورلا

 فلتخاف حصألا ىلع ًالماح اذكو «ًاعطق ًالئاح تناك نإ ىنكس الو ةدعلا

 ..ًاذإ امهحيحصت

 .دعبف )١(: ةحسنلا يف (#) .5 / قالطلا )١١7(

 يبأ تح يهو ؛نانيس نب كلام تنب ةَْيرفْلا نأ ؛ةَرْجَع نإ بك تنب بدر نع )1١4(
 يف اهلها ىلإ محارم نأ است هط ا َلوُسَر تَءاَح اهن اهر «يِرْدُسْلا دوس
 موُدَقْلا فرب ناك اإ ىَنَح ءاوفبأ هل دبع بَلَط يف جرح اَهَجْوَز او .ةردخخ يي
 رتب مل يحْوَر دا .يلهأىَلِإ محأ نأ قطا لرسَر تاسف :تلاق .ُولََمَ ْمُهَنِحَل
 «تفرصتاف :تلاق [ م .هلَع هلل | لرسَر لاق :تلات ؟ةقفب لَو كلبي اکسس يإ

 يب رس وأ خي هللا ٌلوُسَر يناَداَن سحْسَمْلا يف وأ َةَرْمُحْلا يف تنك اذِإ ىتَح
 ناش نب هل تركذ يتلا هّصِقلا ِهْيَلَع ُْتْدَدَرَف :تلاق [؟تلُق فيك 3 :لاَقَف توون

 ةر هيف تذدتغاف :تلاق ع لجأ بالا عليي ىتَح كب يف يئكما ] :لاَق .يحْوز

 ىفوتلا دتعت نيآ ءاج ام باب :قالطلا باتك:عماخلا يف يذمزلا هاور .(ارشَعَو روش

 دراد ربأ هاورو .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ؛(4١١١) ثيدحلا :اهجوز اهنع
 يف يئاسنلاو .(؟500) ثيدحلا :ادهنع ىفوتملا يف باب :قالطلا باتك :نيسلا يف

 ۹4-٠٠٠ ج :اهحجوز اهنع ىفوتملا ماقم باب :قالطلا باتك :نئسلا



 ff ِدَدَعْلا بايك

 نع ىنكسلا ةنؤم تطقسأ ول ةدتعملا نأ :لافقلا يواتف نع يعفارلا لقن عرف

 .بجي مل ام طاقسإ حصيالو ام ويف اموی بحت ىنكسلا نأل «طاقسإلا حصي مل عمال

 لاح اهب قيلي ناك اذإ يأ ةقرفلا دنع هيف ف نكست تناك نکس يف نُ

 هلوقل ًاراعتسم وأ هعم ًارجأتسم وأ جوزلل اكلم هنوكل «هيف اهؤاقب ناو هک «قالطلا

 هرْيَغَو جور َسْيَلَو «يضازلاب طقسي ال ىلاعت هلل قح رهو شوک: ىلاعت

 لَو ٌنهتوُيي ن ٌنُهوُجِرْحُن ال :ىلاعت هلوقل جوخ ال الو ءاَهُجاَرخِإ
 نأ جوزلل نأ :بذهملاو يواحلا يفف ءأبعحر قالطلا ناك ول :معن "4نر

 نئابلاك كلذ يف اهنأ :ةياهنلا يفو ؛تاحجوزلا مكح يف اهنأل ؛ءاش ثيح اهكسب
 فريغ فنصملا قالطإ ىضتقمو ؛«بلطملا بحاص هدافأ امك «مألا يف هصن وهو

 تسيلف «عاتمتسالا نع ًالضف اهب ةولخلا زوجي ال هنأل ؛اذه حيحرت رهظيو

 ءاَرشِإ ٍراَهنلا يف نْئاَب اَذَكَو قافو ٍةَدِع يف ٌجْوُرْخْلا اَهْلَو :ُتْلُق ,تاجوزلاك
 ةدظم هنأل ليللاب ال ءراهتلاب جرو «اهتجاحل عقد ءووْحَنَو لغو ماع
 0000 فاسفلا

 لماحلا الإ الإ ؛ةمتتلا يف هلاق ءاهنع ىفوتملاك دساف حاكن وأ ةهبشب ةءوطوملا : عرف

 .جورخملا نم عنمتف ةقفنلا اه انلق اذإ
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 تيتو عجزت نأ طرشي ءامهوحنو ثْيِدَحَو لْزعَل ٍةَراَج راد ىلإ اليل اَذَكَو

 ١. / قالطلا )1١5(

 (لسللا رام عطقت الح ةَ انس ءال يا تقل :لاق هديط باج نع 0015

 :يّدُجَف يجرخا ] :لاقف ؟هل كلذ اسَركَدف كي یبا تَنأَف اااه لح اه

 باب :قالطلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ًافوُرْعَم يِلَمفَت وأ يِقدَصَن نأ أ للعلم

 هاورو ١(. 587/هه) ثيدحلا :اهحوز اهنع ىفوتملاو نئابلا ةدتعملا ج ورح زاوح

 .۲۷٠۲ص ه ج :ةقلطملاو اهنع ىفوتملا ماقم باب :قالطلا باتك :مألا يف يراحخبلا

 يِعِفاشلا لاق :لاقو )١5414(« ثيدحلا :ددعلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو

 .ًاراهن كوكب امن ُاَدِجْلاَو .مهِلِزانَم ْنِم بيرق راّصنألا لخت :هللا ُهَمِحَر



 ِدَدَعْلا بانك ١441

 ءاهيلع ًاسايقف نئابلا امأو "لسرم ثيدحلف اهجوز اهنع ىفونملا امأ ءاي يف
 نئابلابو اهنع ىفوتملاب جرحو «ةيآلا مومعل جورخلا اه سيل هنأ :ميدق لوق نئابلا يو

 َلِقشتَو ءاهتيافكب مايقلا هيَلَعَف ةجوز اهنأل هنذاب اإ جورخلا اه زوجي ال هنإف ةيعجرلا

 مون وأ صوصللا نم يأ ءاهيسفن ىلع وأ قرع وأ ِمدَه نِم فوخل نكسَملا َنِم

 هللاَو ءاديِدَش ىذا اهب ْمُهْوَأ ناَرْيِجْلاب ؛ ْتْذَأَت أ «كلذ ىلإ ةيعادلا ةرورضلل ةقسف

 نيا نأ الإ نحر الو نهتم نم هور الإ: ىلاعت لاق .ررضلل ةلازإ ملغ
 ةفاضإو مهريغ وأ ءامحألا ىلع امإ ءةءاذبلاب ةرّسسفم ةشحافلاو م ٍةَشِحاَفَ

 .نهانكس اهنأ ةهج نم نهيلإ تويبلا

 هيل اًهِلوُصْو لبق هدا ٍتبَجَوف جْوّرلا ؛ نذإي ٍنكْسَم ىلإ َتَلَقلا 2

 اذه لباقمو «لوألا نم ةعونمم هيف ماقملاب ةرومأم اهنأل ؛مألا يف يأ تلا ىلع هيف

 نكسم يف قارفلا لبق لصحت مل اهنأل ؛لوألا يف دتعت هنأ :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث صنلا

 يف ةرقتسم ريغ اهنأل امهنيب ريختت :ثلاثلاو ءاهيلإ امهبرقأ يف دتعت :يناغلاو «رحآ

 ةعتمألاب ال اهندبب لاقتنالاب رابتعالاو ءامهنم دحاو لكب قلعت اهو ءامهنم دحاو

 .ةفينح وبأ سكعو «مدخلاو

 رل ادو «لرألا لإ دوعلا بوجوو كلذب اهنايصعل لوألا يف نإ ر عب وأ

 ولو «ةدسلا هيف ْتْبَحَو يذلا لزنما هنأل جْوّرْخْلا َلْبَق «ةدعلا يأ ءْتّبَجَو م

 جَح رْفَس يف وا هانررق امك قبس اميف يأ ءنكْسَمَكَف ٍدَلَب ىلإ لاّقتنالا يف ن

 رفسلا نع اهعطق يف نأل «َيِضْمْلاَو ٌعْوُجرلا اَهَّلَق قيِرَطلا يف ْتَبَجَو من ٍةَراَجِت :

 ثّ
 ذأ

2 

 مه

 راد يف تاَرِواَحَُم نکو موا ما خا 25 ٌلاَجِر دهشتسا :لاق ماج نع (۱۱۷)

 اذإف ءاناتخإ دنع تبق للاب صوتت انإ اهلل | َلوُسَر اي :َنلَنَ ب يتلا نجف

 اذإف يكل ادب ام نکاح دنع َنئَدَحَت جک ل لاق تیت ىلٍ انْ 2

 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ اهب ىلإ نسكن أرنا لك بو مولا نذر

 )٠١۹۲۵(. ثيدحلا :ةقلطملا ىنكس ةيفيك باب :ددعلا باعك

 ١. / قالطلا (01)



 ١4 ٍدَدْعْلا باتيك

 تضم ذإف ةقفرلا نع عاطقنالا تفاحو دلبلا نع تدعب اذإ اميس ال «ةقشم

 يب لا دب عاجلا بج مل هيلع ةدايز ريغ نم يأ ءاَهتَجاَح ءاّضَقِل تاق

 وأ جَح ِرَفَس) هلوقب ًالوأ فنصملا زرتحاو ءامهيف ةحاحلا ا بسحب ًالمع نكمل

 نإو «نيرفاسملا ةدم ىلع ديزي الف ؛ةدم ردقي مل نإ هنإف ,ةهزنلا رفس نع (ٍةَراَجَت

 بحوي ام ثدح اذإ اذه ,ةجاحلا رفس يف امك ءرهظألا ىلع اهؤافيتسا اهلف اهردق

 فارصنالا بجي ةجاخلا رفس يف انلق ثيحف هلبق ثدح نإف ءدصتملا اهغولب دعب ةدعلا

 ةهزنلاك ةرايزلا رفسو ؛ةسحاحلا رفسك هنأب يوغبلا عطقو.«ناهجوف ًالإو ىلوأ انهف
 جمب رئاعذلا يف هديقو جحلا فدصملا قسلطأو «ةجاحلاك :ليقو «صتلا رهاظ ىلع

 زرتحاو «يتأيس امك دلبلا قرافت نأ لبق اهقلط اذإ ةيت ةيتآلا ةلأسملا يف نكل «ضرفلا

 جرخت ال اهنإف «نكسملا نم جرخي نأ لبق تبحو اذإ امع قيرطلا يف (َسَبَحَو مُث)هلوقب

 ءرفسلا يف غرشت م اهنأل هيلإ دوعلا بوحو حصألاف نارمعلا ةقرافم لبق وأ ًاعطق

 جمب رئاحنلا يف هدّيقو اهمزل هريغ وأ دوعلا اهمزلي م جح رفس ناك نإ :ثلاثلاو

 هيلع رصتقا يعفاشلا انمامإ نأ بجعلاو «يعفارلا هبرغتسا ثلاثلا هجولا اذهو «ضرفلا

 ؛اهنع تام وأ اهقلط مث جوزلا عم تجرح ولو ءبلطملا بحاص هدافأ امك ؛مألا يف

 ًافوخم قيرطلا ناك اذإ الإ «نيرفاسملا ةدم نم رثكأ ميقت الو فارصنالا اهمزلي هنإف

 ناك نإف ءاهب عتمتسيل اهبحصتساو هضرغل هرفس ناك اذإ اذهو «ةقفر دحج مل وأ
 .هب رعشي ام رصتخملا ظفل يفو «تحرخف اه نذأ ول امك مكحلا نكيلف يلف ءاهضرغل

 اهمامت ةماقإ اه سيلف مايأ ةثالث لبق باتكلا ةلأسم يف اهتجاح تضقنا ول :ٌّعْر

 ظ .هب رعشي انه همالكو ةضورلا يف حصألا ىلع

 جْورخلا يف تنؤأ ام :َلاَقَو قطف ِةقولَمْلا رادلا ِرْيَغ ىلإ تجرح ولو

 ٍةَجاَحِل توا لب :َلاَمَف يتلق :تلاق ولو ءنذألا مدع لصألا نأل يمي قد

 ءاريثك اراشتنا ةرشتنم قرطو فلتخم صن تاذ ةلأسما هذه يِبَهْدَمْلا ىَلَع َقّدْص

 اهقيدصتو «فنصملا هححص امك «ناجوزلا فلتخا اذإ جوزلا ىت ديدصت اهلصاحو

 دهشي يناشلا لزنملا يف اهنوك نأ قرفلاو جوزا ثراوو يه تفلتخا اذإ يه



é4ٍدَدَعْلا ُْباَنِك  

 قلعتل «جوزلا بنا ىلع حح ری الو «ةثرولا بناج ىلع اهبناج حج ريف ءاهقدصل

 هجوو ؛امهيف نيلوق ةياكح :يناشلا قيرطلاو ءاهنع يبحأ ثراولاو ءامهب قحلا

 .رارقتسالاو رارمتسالا لصألاو «يناثلا لزنملا يف لاحلا يف اهنأ ةجوزلا قيدصت

 اهيلعف هيف ةدعلا اهمزل اذإف يأ ةُيِرْصَح لزتمك رْغش نم اََتيَبَو ةيودَب لِمَ

 يهف ةحاحل الإ نونعظي الو هنع نولقتني ال ءام ىلع نيلزان اهلهأ ناک نإف «هتمزالم

 ارلترا ناف ءافيصو ٌءاتش هنع نولقتي يح نم تناك نإو هجو لك نم ةيرضخلاك

 يفو «لحتري ال نمت اهلهأ ناك نإ َرِظن مهضعب لحترا نإو «مهعم تلحترا ًاعيمج

 ةوق نيقابلا يلو «لحتري نمم اهلهأ ناك نإو «لاحترالا اهل سيلف ددعو ةوق نيميقملا

 .ةشحوم ةرسع لهألا ةقرافم نأل ءاهرييخت حصألاف ددعو

 لق لصنلا لاوأ ف فلس ال ناب و ل حلا ناک اَذَِو لص

 ةلاهجل لمحلا وأ ءارقالاب دتعت تناك نإ ءةدعلا ضقنت مل ام يأ عيب حصي الو

 رهشأ تاد ةد يف ًالِإ يفتت نأ دعي الف ةداع اهيف ا تناك نإو تدا

 كلمت ال اهنأل ءُلِطاَب :َلْيِقَو «ةمولعم ةدم اهعفانمب ريغلا تح قلعتل رَجْأَتْسُمَكَف

 «حصألا ىلع اهريغو ةسيآلا ءاوسو «هملعاف ةقيرط لب ًاهجو سيل اذهو ,ةعفنمل
 رثكأ وأ نينس عمت تنب ةريغص وأ «ضيخلا عقوت مدعل زاج ةسيآ تناك نإ :ليقو

 ضر ملو رم ملا َمَجَر نا ءاهلقت جوزلل سيلو يأ هيف اهتم ارات اًعَتْسُم ْوَأ ءالف

 مل نإ هنم لقتتت اهنإف يأ تدم تضل ٌرَجأَسُم اَذَكَو «ةرورضلل ءاسَلِقن ٍةَرْجأب
 هيف تقلط يذلا عضوملا ىلإ عضاوملا برقأ ىرحتي نأ يغبنيو هتراجإ كلاملا ددجي

 هيلع ىنكسلا نأل ةَرْجَأْلا تْبْلَطَو َتْرَمَتسا اه حاكنلا نكسم ناك يأ ءال وَ
 ررحملل ًاعبت فنصملا مالكو ءاهطوقسب عطقلا حصألاف «ةدم تضمو ءاهبلطت مل نإف

 «بيذهتلاو بذهملا بحاص هب حرص ام وهو «رمتست نأ اهيلع بجي هنأ مهوي

 وهو زاح ةراعإ وأ ةرحاب هيف ةماقإلاب تيضر نإ اهنأ ةضورلا لصأ يف امك حصألاو

 ةراجاب الو ةراعإب اهيزنم لذب اهيلع سيل ذإ كلذ اهلف ءاهلقن تبلط نإو «ىلوألا



 .1f ِدّدَعْلا باك

 وأ :قحتسملا ره كلذ نأل اهب قال ىلإ لقتلا هَل اسف حاکنلا ُنَكْسَم ناك نإ

 ةبحاو حاكنلا نكسم يف برقألا ةياعرو ءاه يح كلذ نأل ,ٌغاَسْمالا اَهَلَق اسْيََح

 .بابحتسالا ىلإ هدر ىأرو يلازغلا هدعبتساو مهمالك رهاظ اذه

 َنُهَوَُراَضَن الو: ىلاعت هلوقل ءاًهتلخادم الو اَهَنَكاَسُم هَل سلو لمَن
 راذلا يف ناک غ نإف «ةمرحملا ةولخلا نم ًارارفو نكسلا 3 يأ 0 نیل اوُّيِضَحِ

 راج يج ةارنا وأ ةأر أ ىرخأ ةَجْوَز وأ ىقلأ هَل وأ رك ذ ٌرّيَمُم اھل ٌمَرْحَم

 ال يذلا ريغصلاو نونجَمْلاب ةربع الو «رظنلا لامتحال هوركم هنكل «روذحملا ءافتنال
 راكنإ همزلي الف «هيلع فيلكت ال غلبي ال نم نأل :غولبلا يعفاشلا طرتشاو «زيمب

 ءرسهظأ مامإلا هآرو «قهارملا روضح يدنع يفكي :دماح وبأ خيشلا لاقو «ةشحافلا

 يف ره ححص دقو ءاهتلاح الو اهتمع الو اهتخأ يفكي ال هنأ يطعي (ٌركْذ) هلوقو
 نسع ةياكح يف لاقو «ةقثلا ةدحاولا ةأرملا روضح يفكي هنأ :ةضورلا لصأ

 هعم ناك نإو «ةدحارب ال رثكأف نيتفث نيتأرماب لحر ولخي نأ زوجي هنإ :باحصألا

 يف ناك اذإ ضرفُي امنإ هانعم يف نمو مرحملاو جوزلا ةنكاسم نأ ىفخي الو «رخآ لجر

 ةدتعملل اهتيلخت جوزلا ىلعف كلذك نكي مل نإف ءاهلثم ىنكس ىلع ةدايز رادلا

 ش .اهنع لاقتنالاو

 تدَحَتا نإَف ,ىرخألا ُرَحآلاَو اَمُهُدَحَأ اَهَنَكَسَف ٌةَرَجُح راثلا يف ن ناک ولو

 قفارملا ىلع قفاوتلا نأل الق ًالِإَو ٌمَرْحَم طرتشا جارتسمو خب < قفار
 هنأب ىلوألا ين ينايورلاو يضاقلا حرصو ؛ةيافكلا يف هلاق '" ””ةولخلا ىلإ يضفي

 .5 / قالطلا (115)

 عَ الإ ٌةأَرَمْلا فاست ال ] :# ئبنلا لاف :لاق ؛امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل )1٠(

 :حيحصلا يف يراسعبلا هاور .[ مرخص اًهَعَمو الإ ْلُجَر اَهَِلَع لحد الو «مّرْحَم يؤ
 يف دنسو رحآ ظفلبو )١8537(. ثيدحلا :ءاسنلا جح باب :ديصلا ءازج باتك

 فاست الو «قََرماب لحجر هولي ال ] :هظفلو )٠٠٠٠١( ثيدحلا :ريسلاو داهجلا باتك

 * .[ ٌمْرْحَم اَهَعَمَو الإ ٌةأرْما



 ءاَربَيْسالا باب :ِدَدَعْلا باك 2إ

 4277 e وو ےگ ر ا 8

 ُرَمَم نو ال نأو یبا نم امه ام لغي نأ يغبنيو «مرحم ناك نإو زوجي ال

 3 -. كم ماقال رك 2 او

 مكحلا يف يأ ٍقَرْجُْحَو راَدَك ُوّلْعَو لسو «دارفنالا ققحتل ىرخألا ىلع امهاذحإ

 ما 85

 ءاربيسالا با

SR ف 

 .مجرلا ِةَاَرَب بّلط دَملاب وه :ءاربتسإلا

 هه 030

 وأ ثْرِإ وأ ءاريشب ةَمَأ كلم : اَمُهَدَحَأ ؛نيبَبَسب بج

 فلاح |

 دَر و يِبَس وأ ةه

 نق عب ئابلا اَهأَرعسا نمو ر کب ءاَوَسو ؛ةيصو لربق اذكو يأ < لاق وأ

 اطار آل ] :ت هلوق مومعلف ةيبسملا يف امأ ءاَهرْيَعَو ةأر يِبص نِ َةَلقسُمَو علا

 هححصو دواد وبأ هاور [ةَضْيَح ضب ىح لمح تاد َرْيغ الو مضت ىح ٌلِماَح

 لامتحالا مايق عم لاوحألا عئاقو يف لاصفتسالا كرتو "لسم طرش ىلع مكاحلا

 هبوحو ةلع يفو ءاهيلع سايقلابف يقابلا يف امأو «لاقملا يف مومعلا ةلزنم ٌلزنم

 .كلذ ةرمث يتأتسو ؛جرفلا لح وأ «عاتمتسالا لحم غارف :يضاقلل ؛ناباوج

 ةباتكلا يف اذهو ءاهب عاتمتسالا كلم لاوزل ءسْرّجُع ِةَبئاَكُم يف بجو

 مث تدترا يأ حصا يف ةد اذكو ءاهيف بحت الف ةدسافلا امأ ,ةحيحصلا

 مل عاتمتسالا كلي نأك دوعلاب اهنأل ءال :يناثلاو «عاتمتسالا كلم لاوزل تملسأ

 امك ,مارخِإَو كلاوزلا عيرس ضراع هنأل يفاکیعاو موص نم سلخ ْنَم ال «لري

 ىَرتشا وْلَو «هب عاتمتسالا كلم لاوزل هْجَو مارخإلا يِفَو «ترطفأ مث مث تماص ول

3 

 ساه <

 هيلع ُتبْنَيِو هيلع قتعي يذلا قيقرلا نع هدلو نم رحلا زيمتيل يأ «ًبجتما ُهَنجْوَر

 نع (؟21١) ثيدحلا :ايابسلا ءطو يف باب :حاكنلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (۱۲۱)

 :كردتسملا يف مكاحلاو .ثيدحلا :ساطوأ ايابس يف لاق هنأ ؛هعفرو «يردخلا ديعس يبأ ش

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو «(۱۱۹/۲۷۹۰) ثيدحلا :حاكنلا باتك

 .صيخلتلا يا يهذلا هنع تكسو .هاج رخ ملو ملسم



 fer -_ ءارئيسالا باب :ِدَدَعْلا باك

 يف نيتقباسلا نيتلعلا ىلع فالخلا يضاقلا ىنبو «كلملا ددجتل بجي :َلْيِقَو ءالولا

 نِإو «بجي الف جرفلا لح كلم ثودح ةلعلا انلق نإ :لاقف «ءاربتسالا بوجو

 ملاع وهو يأ قدم وأ َةَجّوَرُم كلم ولو ءبجيف ةبقرلا كلم ثودح انريتعا

 الار نوف «هريغ قحب ةلوغشم اهنأل بج ْمْل «عيبلا ءاضمإ راتحاو «لهاج وأ اهلامب

 بيترت نكمي مل نكل ؛دجو دق بجوملا نأل رَهْظَأْلا يف بجو «ةدعلاو ةيجوزلا يأ

 نأل ؛لاح لا يف اهؤطو هلو ءال :يناثلاو ءبتر نكمأ اذإف ؛لاحلا يف هيلع ةبحوم

 .لالحتسالا ةنظم يف ذسيح نكمي مو «كلملا ثودح ءاربتسالل بحول

 سلا توم وأ توب ةو أ ءو ٍةَمأ ْنَع شارف ُلاَوَز :يِنلاَ
 لاوز يف امك صبزتلا يضتقي لوحدلا دعب شارفلا لاوزو «ديسلل ًاشارف تناك اهنأل
 بجو تام أ اهَقتعأ مث ٍةَدَلْوَتسُمَلَع ءاربتسا ةَدُم تضم ولو «ةرحلا نع شارفلا
 ىارقالا نم قالطلا ىلع مدقت امم دتعت ال امك «ىضم ام دتعت الو يأ حّصألا يف

 ًاشارف اهنوك نع جرخت له «دلولا مأ نأ ىلع ئبم فالخلاو ,بجي ال :يناثلار
 ال مأ اهتدع تضقناو اهقلط وأ اهجوز تام اذإ ديسلل ًاشارف دوعت لهو «ءاربتسالاب

 ل ْذِإ لاَحْلا يف جورو ءبجَي ْمَل اهم ةَءْوُطْوَم ةمأ ًاربتسا ولو :تْلُق ؟درعت

 .ملغأ لاو حوكم بش
51 

 «ءاريتسالا لبق اهحاكن هلف اهقتعأف عئابلا اهأربتسا دق ةمأ ىرتشا ول عرف

 .يدرواملا هركذ

 ناَءاَمْلا طلتخُي الكل ءءاربَتْمالا لبق ٍةَدلَوَتْسُمَو ٍةَءوَطْوَم ِةَمأ جيوُرت مريو

 :يناشلاو «هنم ةدتعملاك حّصألا يف ءاربْما الب اًهُحاَكِن هلق ُهتدلْوتْسُم قتعأ ولو

 ةياعر دعب الإ ةحبقتسم ةحابتسا نم نكمي الف ءاربتسالا يضتقي قاتعالا نال ل

eforه 202 ل سا سم مش ر م٤  R9هل اشارف تسيل اهنأل ,ءاَرْبِتْسا الف َةَجَوَرُم يهو تام وأ اهقتعأ ولو ءدبعتلا قح  

 2 .ةعوطوملا ريغك يهف

 .هبوجو حجارلاف ةهبش ءطو نم ةدع يف يهو اهنع تام وأ اهقتعأ ول :عرف



tor ءارئيْمإلا باب :ددَعلا باك 

 ةا ٌةَضْيَح َوُهَو ءا ؛ءارقألا تاذ قح يف يأ رق (ءاربتسالا يأ ٌوُهَو :لصف

 ٍقامك رهطلا هنأ :ميدقلاو «ضيحلا ةيقب يفكي الو مدقتمل ثيدحلل كْيدَجْلا يف

 ضيحلا يف حابتسم دقعلاو «دقعلا ةحابإل ةدعلا نأب ءامهنيب قرف لوألاو «ةدعلا

 ىدعب ؤطولا حصيل ضيحلاب ءاربتسالا عرشف ءاربتسالا نع رخأتي رطولاو ؛رهطلاو
 نأل ؛ٍةنالثب :لْؤَق يِفَو ةمألا يف اذكو ةرحلا يف ءرقك هنأل رْهَشب رّهشَأ تاذو

 .ةيرحلاو قرلاب فلت ال ةيلبجلا رومألا

 نمل ل اموت شیش نع يعو ضرامل ضم | ول :ٌعْرَف

 نإف فلاسلا ثيدحلا مومعل ءهِعْضَوب يس شارف اَهْنَع َلاَو وأ ةَ ةيبسم لِماَحَو

 ءطو نم وأ هتدع وأ هحاكن يف يهو جوز نم ًالماح تناكو يأ ا یاریشب تکل

 يفو يأ «لاَحلا يف َءاَرْبيْسا ال نأ قبس ْدَفَف «ىطرل ملا كلذ نم ةدتعم يهو ةهبش

 ريغ امإ هنأل ءعضولاب ءاربتسالا سيلف ءكلذك ناك اذإو «فالخلا كلذ دعب هيوجر

 .عضولا نع رخؤم امإو «بحاو

 لوصحل ُمَلْغَأ هل او «حْصألا يف انز ٍلْمَح عضو ُءاَربْسالا ٌلُصْحَي :تْلُق

 :يناشلاو ءراركتلا اهيف طرتشا كلذلو «دكأقلاب ةصرصتق# اهنإف ؛ةدعلا فالخب ةءاربلا

 .ةدعلاك ؛ال

 كلم نإ بح ضيق لبق كلا ةف ءار نمر ىم وأو لَ
 مات كللا نأل ٌمصألا يف ف ءاريشب اذكو .هعيب ةحص ليلدب ضربقلاك هنأل شراي

 كلم اذإ يأ ةه ال كلما رارقتسا مدعل هب دتعي ال :يناثلاو «ضبقلا دعب ام هبشأف

 مهوت فدصل | ةرابعو .ضبقلا ىلع كلملا فقرتل ضبقلا لبق عقي ام دتعي مل ةبهاب

 سيلو «ضبقلا لبقو كلملا دعب عقو اذإ ةبهلا يف ءاربتسالا لصحي ال نأ دارأ اذإ هنأ

 .ضبقلا لبق لصحي ال ةبملا يف كلما نإف !كلذك

 .بهذملا ىلع هلبق ام نود لوبقلا دعب امه ةيصولا يف دتعي :َع عرف

 ىلع فكي ۾ ءارشلا يف طرشلا رايخ نمز يف لمحلا وأ ضيحلا عقو ول :ٌعْرَف



 fof ءاَرئيسإلا باب :ِدَدَعْلا باك

 .هتوقل لمحلاو ضيحلا نيب قرفلاب :ليقو «كلملا فعضل «حصألا

 ةحابتسال ءاريتسالا نأل فكي ْمَْل تَمْلْسَأ مث تَضاَحَف ٌةّبِمْوُجَم ىرتشا ولو

 .ءاربتسالا لاح يف مالسإلا دجو ول اذكو «لحلا بقعتسي امن دتعي امنإو «عاتمتسالا

 :يدرواملا لاق ءءطولا ىلإ وعدي هنأل قارما غ اينالا ٌمُرْحَيَو :ٌلْصَن
 تناك نأب نكي مل نإف ءهنم تلقتنا يذلا نم دلو مَن نوكي نأ نكمأ اذإ اذهو

 بقع لوحدلا لبق اهجوز اهقلطو ةحوزم وأ ًانز نم ًالماح وأ لبحت ال ةريغص

 انبجوأو ءلوحدلا دعب اهجوز اهقلط مث اهجوزف هكلم يف تناك وأ ءءارشلا
 .ةيبسملاك يهف ءطولا لحل ةدعلا ءاضقنا دعب ءاربتسالا

 ٌنيزع ةلأسملا يف لقنلاو رابكلا ضعب هيف فقوت ؟ اهب ةولخلا زوجت له عرف

 مالك لمأتو «تامهملا نم هنإف «هدفتساف هيفاش يف يناجرحلا زاوحلاب حرص دقو

 ٠ .ًاضيأ ةلوليحلا يف ًابيرق ينآلا يعفارلا

 تفلاحو ءاهيلع هنمتتأ عرشلا نأل ؛ةليمج تناك نإو اهمادختسا زوجي عرف

 .نهترملل اهيف قحلا نأل ؛ةنوهرملا

 :َلْيِقَو «فلاسلا ثيدحلا يف ءطولاب عملا صيصحتل ىو ُرْيَغ لحي ةييسَم لإ
 ةدلوتسم نوكت نأ اهتياغ نأل اهريغ ةيبسملا تفلاخو «لوألا حصألاو ءاهريغك أل

 ةنايص ئطولا مرح امنإو «يبسلاب ناكلمُي دلولاو يه لب ؛كلملا عنمب ال كلذو «يبرح
 ىلع مألا يف صن يعفاشلا نأ عم «يبرحلا ءام ةمرحل ال «يبرح ءا طلتخي المل هئام

 قرف اميف وهف ئطولا ادع ام انزوج اذإ انأ ملعاو «هل ةينتف ًاضيأ ةيبسملا يف عنملا

 يجيندنبلاو فنصملا مالك ىضتقمو «ضيحلاك مامإلل ددرت هيفف هتحت امأ «رازإلا

 .اضيأ هزاوج

 .حصألا ىلع لسغلا لبق لح ؛مدلا عطقناف «عاتمتسالا انمرح اذإ عرف

 الإ مَع ال كلذ نأل ْتَقُدص ![تلغح :ةكلمتملا ةمألا يأ ,تلاق اذإَو لصف

 َدّيَسلا ٍتَعََم ولو ءفلحلا ىلع ديسلا ردقي مل تلكن ول اهنأل «فلحت الو ءاهنم



fosءارسإلا باب :ددَعلا ب 3و  

 اذهو «هيلإ ضوفم ءاربتسالا نأل ؛ديسلا يأ َقّدُص ءاَربيْسالا مام يبتربخأ :لاقف

 لاحي هنإف ةهبش ئطو نع ةدتعملا فالحب يعفارلا هب حرص امك ءاهنيبو هنيب لاحت ال

 ناگنإلل ْتَدَلَو اذا «عامجالاب ؛ءطَوب الإ ًأشاَرِف ٌةَمَأ ٌرْيصت الو ءاهنيبو جوزلا نيب

 .حاكنلاك ُهَقِحَل ِهبَْطَو نم
 نأل نِبَمَدَمْلا ىَلَع ُهَقَحْلَي ْمَل ٌءاَرْبيْما ىَعْذاَو َدَّلَوْلا ىقتر ءطَوب قا رر

 جيرخت هريغو يطيوبلا نعو <" "كلذب مهيراوج دالوأ اوفن ةباحصلا نم ةعامج

 كلذ ةضورلا يف لدبأو ءبهذملا رهاظو صوصنملا وه لوألاو :يعفارلا لاق «هيف لوق

 نأ فح َءاَربيْسإلا تركنا نإَف ءانه هيلع ىشمو صوصنملاو بهذملا هنإ :لاق نأب
 «بسنلل ايفان كلذ يفكيو يأ ءاَرْبِيسإلل ُهُصْرَعَت بجي :َلْيقَو نم سل َدَلوْلا

 :دلولا يفن يف تقولا باب :ناعللا باتك :ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا يف © (١؟؟)

 هل ةيراح لح ُرَمُع َرْكنأ) :هلل | همحر يعفاشلا لاق :ينزملا لاق ١١ ص١۳ ١: ج

 ۰ م ِةيراَح َلْمَح ُدْيَر ركنأو وربع نی هلأ ترا الأس
 :ءاربتسالا باب :قالطلا بانك: ریکلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلت یف ©

 ال دلولا نأ ءبهذملا رهاظو صوصنملا هلوق :ينالقسعلا رجح نبا لاق ؛ ٤ص ٤ج

 رارج دالوأ اوفن سابع نباو تباث نب اديزو رمع نأب هل جتحاو «هافن اذإ هقحلي

 رظنيف ؛هنع يقهيبلا هركذ اذكو «مألا يف دانسإ الب مهنع يعفارلا هركذ اذكه «مه

 نع حيجب نبا نع ةنييع نبا نعف ؛رمع امأ ؛قازرلادبع اهجرخأ :تلق «هديناسأ يف

 هيلع يشف ءتلمحف هل ةيراج نع لزعي ناك رمع نأ :ةنيدملا لهأ نم لحجر

 ءاطاسق .دوسأ ًامالغ دلوف :لاق .مهنم سيل نم رمع لآب قحلت ال مهللا :لاقف

 نع ناوكذ نبا نع يروشلا نعف ءديز امأو .رشبتساف ؛لبإلا يعار نم :تلاقف
 املف ءاهسسفن بيطب هل ةيراج ىلع عقي تباث نب ديز ناك) :لاق ديز نب ةجراخ

 يبأ نع ةنييع نبا انثدحو .(مالغلا قتعأ مث ؛ةئام اهبرضو ءاهدلو نم ىفتنا تدلو

 رانيد نب ورمع نع ورمع نب دمحم نعف ؛سابع نبا امأو .هلثم ةحراح نع دانزلا

 .(اهدلو نم ىفتنان «تدلوف ءاهنع لزعي ناكو هل ةيراج ىلع عقو سابع نبا نأ)

 ركذف «سابع نبا دنع تنك :لاق دايز نع يرزحلا ميركلادبع نع يروثلا نعو

 .ىهتنإ .هتيراج دلو نم ىفتلا هنأ اهيف ةصق



 "ta ءارييْمإلا باب ِ:ِدَدَعْلا باك

 طارتشاب رعشي يلازغلا مالكو «ةحوزلا دلو يفن ين امك «لوألاب ءافتكالا حصألاو

 .هل اوضرعتي مل نورثكألاو :يعفارلا لاق ؛داليتسالا اهاوعد

 حْيِحّملاىَلَع ْفَْلَحُي ْمَل دلو كانو ؛يطَوْلا لصأ ركنا اديس ِتَعَذا وو

 بسلا توبث يضتقي ام رارقإلا هنم قبس هنأل ؛ةقباسلا ةروصلا يف فح امنإو يأ

 زرتحاو «َفْلُخ ركنأ اذإف ءبسنلا تبث فرعا ول هنأل فْلَحُي :يناثلاو ءءطولا وهو

 هلاقامك فالح الب فُْلَحُي ال هنإف دلو انه نكي مل اذإ اًمَع (ٌدَلَو َكاَنْهَوِ) هلوقب

 :بلطملا بحاص لاق نكل «فالخلا قلطأ ررحما يف ناك نإو «مامإلل اعبت يعفارلا

 اهتيرح ىلإ فرصنت ذفنيح اهاوعد نأل ؛عيبلا ىلع تضرُع اذإ ًاعطق فلحي نأ يغبني
 .اهدلو ىلإ ال

 :يناشلاو ءقبسي دق ءاملا نأل ٌحَصألا يف ُهَقِحَل ؛َتْلَرَعَو اًهَتبِطَو :َلاَق ولو

 .ءاريتسالا ىرعدك هنع يفتني



 فر
 ا
 ترور يذلا ناس

 حاضرا ب

 هدف لص نبل سْرُسَو يذلا صم مسا اهرْسكَو ءاَّرلا حتنب :عاّضررلا
 از م قو ٣ 4ة ءاضّرلا م م ْمكئاَوْخَأَو کر ا يبأللا ْمُكَناَهُمأَو :ىَلاَعت هلو

 لم وتلا نم مرطب ام عاملا نم مم مالو اسلا نأ ےک

 ل اذإ لكشم یخو ؛ةميهبو لح نيب تبي الف يآ أر نيب يم ر ماما
 ءاوسو «تايئاملا رئاسك ميرحتلا هب قلعتي ملف ءدلرلا ءاذغل قلخي مل هنأل «هتثونأ رهظت

 رجواو ءاهتوم دعب بلح نبلب تبغي الف يأ ِةَيَح ءامهريغو ركبلاو ةيلخلا

 يأ «نيبِس ّعْسَت ْتفْلَب «مرتح ريغ مارح هنأل «ةتيم يدث نم عضترا وأ (*0هضَترمْلا

 عرف نيللاو ةدالولا لمتحت ال اهنأل «ميرحتلا هب تبثي الف نبل ال رهظو اهغلبت مل نإف
 .دلولا

 لصفنا هنأل «ٌحَصألا يف ٌمّرَح اتم دعب رجا يح يهو يأ « تلح ولو
 .تولا َدْعَب ةمومألا تابا دعبل ءال :يناثلاو :مرتحم لالح وهو اهنع

A 0 

 «هب يذغتلاو فوجلا ىلإ نبللا نيع لوصحل مرح بر ۀنم عزت وا نيج ولو

 «بلغ ناق مودعلاك بولغملا نأل ؛طيلخلا ىلع يأ «بَلَع نإ َمُرَح عِناَمِب طِلخ ْوَلَو

 .(481؟) مقرلا :يناثلا ءرجلا يف مدقت (١؟4) .77 / ءاسنلا ١79(

 .عَضْرُمْلا :(1) ةحخسن يل (#)

 ١غ ناب



 ١م عاَضْرلا باتيك

 لكلا برشو ؛ةحئارلاو نوللاو معطلا يهو ةثالثلا هفاصوأ تلاز نأب بلا يأ

 نود ىلوألا يف ًاقيقحت هفوح ىلإ هنيع لوصول :ِرّهْظألا يف َمّرَح َضْعَبْلا وأ :لیق

 ريغصلا حرشلا يف هب ٌمزجو «هريغو مامإلا هركذ هكالهتسا :هلباقم هحوو «ةيناثلا

 ءام بح يف ةرطق تعقو نأ لشم نبللا لوصو ققحتي مل اذإ اميف فالخلا اذهو

 ناك وأ ءبورشملا يف هضعب لوصحو طيلحلل هراشتنا انققحت نإف هضعب برش

 نوكي نأ طرشي لهو .ًاعطق ميرحتلا تبث نبللا ردق نم لقأ طولخملا نم يقابلا

 ؛ناهجو ؟هيف طلخلا نع درفنا ول تاعفد سمح هنم ىفسي نأ نكمي اردق نبللا

 ٠ .معن :امهحصأ

 طاعْسإ اكو «ةيذغتلا لوصحل قلحلا يف نبللا بص وهو يأ ٌراَجْيإ ٌمَُحُبَو
 ؛ةدعملاك يذغتلا فوج غامدلا نأل ِبَهْدَمْلاِىَلَع ءفنألا يف نيللا بص وهو يأ

 :ةيذغتلا ءافننال ِرَهْظألا يف ًةََقُح ال «ةنقحلا يف امك نيلوق ةياكح يناثلا قيرطلاو

 .طوعسلاك مع :يناثلاو

 .ةنقحلاك نذألا يف بصلا نأ هبشألا :ٌعّرف

 نع هجورخل تيملا يبصلا ةدعم ىلإ لوصولل رثأ الف يأ يح ٌعْنضَر :هطْشَو
 يف ناك اَم الإ عاصر آل ] ق هلوقل نيت عليي مل «محللا تابنو يذغتلا

 ريغ هدنسي مل :يطقرادلا لاقو «حيحصلا وه «ةنقو :لاقو «يقهيبلا هاور [ِْيلوحْلا

 ثيدحل يتاَعَّضَر سمو "رضي الف ظفاح ةقث وه :تلق «ليمج نب مئيملا

 ىلع مرح ةريحألا ةعضرلا يف نالوحلا مت ول :معن 2" ' ”ملسم يف كلذ يف ةشئاع

 4ج :عاضرلا باتك :ننسلا يف ٰيطقرادلا هاور ؛امهنع هلل | يضر سابع نبا نع رثألا )۱۲١(

 ةقث وهو «ليمج نب مئيهلا روغ ةئيبع نبا نع هدئسي مل :لاقو )٠١(« رثألا :۱۷ ٤ص
 كلذ ديدمت يف ءاح ام باب :عاضرلا باتك :ىربكلا نئسلا ف يقهيبلاو , ظفاح

 .فوقوم حيحصلا وه اذه :لاقو «(| 1 ۹۳) رثألا :نيلوحلاب
 ٍتاعَضَر شع نآْرُقْلا نِم لرل اَميِف ناكر :تْلاَق اهن ؛اهنع هلآ يضر ةشئاع نع )١77(

 بانك :حيحصلا يف ملسم هاور .(ساَّموُلعَم سب نخي م رپ ٍتاَموُلعَم

<< 



 عاّضرلا ُباَتِك ١ عمو

 .ردقم ريغ ةعضر لك يف فوجلا ىلإ لصي ام ذإ :بهذملا

eةمرحلا توبثل دلؤلا لك لاصفنا ربتعي !":َعّوف . 

 هيلإ هيف عجريف ةغللا يف الو عرشلا يف هل طباض ال هنأل ءيضّرُغْلاب ٌنُهْطِْبْصَو
 يِف َداَعَو هلل ْوَأ ءيه اهعطق اذكو «هب فرعلا ءاضقل َدَدَعَت اضاَرغإ َعَطَق ْرَلق

 َةَعْفَذ اهم بلح ولف هب فرعلا ءاضقلا داق يک ىَلِ ي نِي َلْوَحَ 7 وأ لاخلا

 ىلإ رظنلا فالحلا دخأم سمح :لوَق يِفَو ةَعْضَرَف ُهْسْكَع وأ اسمح ُةَرجْوَأَو

 ْمَأ اسْمَ لَه :ُكلَش ولو ءيبعلاب لاصتالا لاح وأ ؛عرضلا نم لاصفتالا لاح

 ةيناثلا يِفَو ءلصألا ىلإ اعوجر مبرخت الف دْعَب مَا نوح يف عصر لَه وا ؟َلَقَأ
pp نيل #* 

 .ةدملا عاقب لصألا ۱ نأل هجو و أ لوق

 ىلإ ةَمْرُحْلا يرطستو ُكاَبَأ ْنِبْللا هنِم يِذْلاَو هم ٌةَعيِطْرُمْلا ُرْيِصَتَو :لْصَف

 جرحو [ بسلا َنِم ٌمُرْحَي ام عاّضرلا ّنِم ٌمُرْخَي ] :فلاسلا ثيدحلل دال
 .هتاوحخأو هتوحأو هلوصأ هدالوأب

 ملا مروا مضر مك أد ما ةن ها أ ع را مه ا ن هوم

 ْنِم ٌلْفِط َعَضَرَق دلو ُمُأَو ةو ٌعَبْرأ وأ ؛تاَدَلْوَسُم سمح لجرل ناک ولو
 ةَربألا نأ «ريصي ال :يناثلاو .هنم عيمجلا نبل نأل ّحصْألا يف ةنبا رص ةَعض ةع 1 ر لک

 هال ؛هْيَّلَع َنْمّرْحَيَف لُصْحَي ملو ءاهنع نبللا لاصفنا ققحتل ؛ةمومألا ةعبات

 .هل تاهمأ نهنوکل ال يأ هيب أ ُتاَءْوُطْوَم

 نأل ٌّحّصألا يف َةَمْرُح الف ؛تاّوخأ وأ ؛تانَب ِتاَدَلْوَتَسُمْلا لد ناك ولو

 ٌءاَبآَو «تادلوتسملا يف امك «معن :يناثلاو ءطسوتب الإ نائبثت ال ةدودحلاو ةلوؤخلا

 نِم اَهدالْزَأَو ئاج اَهَئاهْمأو ءْيِضَرلِل ٌداَدجَأ ؛عاَضَر وأ بسن ْنِم ٍةَعِضْرُمْلا
5 e 7يذ وأو ةتالاخو هلاوخأ اًهتاوخأو اًهتوخإو ةتاوخأو ,ةتوخإ ِعاّضَر وأ وبس رقم ملئ اتم عش" 4 سل” ار ر م "سك ر دع" » 

 )٠٤١١/۲٤(. ثيدحلا :تاعضر سمخب ميرحتلا باب :عاضرلا

 يبت )١(: ةخسنلا يف (#)



 هتدج لثم يأ يقابل اَذَكَو ؛هُمَع ةوخأو ةُدَج «نبللا هيلإ بوسنملا ي أ بلل

 اعابتا ةَهْبُص ئَطَو أ ؛حاكيب هب لر دلو ِهَْلِإ بيف نمل ناو «هتوحا دالواو
 ُيَبَللا یفتنا ناعلب ءدلولا يأ ,ٌةاقث ْوْلَو هل ةمرح ال هنأل نزا «بسنلاب عاضرلل

 وأ ؛ةهْبَشب ة حُكم تو زز «عيضرلا قلم دعب هقحلتسا واو «بسنلاك نق
 نبللا نأل ريغ و أ فئاقب ولا ُهَقِحَل ْنَمِل نبل ؛َتَدْلَوْف ؛ةهبشب نانثا َِطَو

 ناكمالا راصحن ال فئاق ريغب اهدحأ قحلي دق هنأل .هريغ وأ :لاق امنإو ءدلولل عبات

 .هوحنو امهدحأ ىلإ بستتاو غلبف فئاق نكي مل اذإو «هقح يف

 رشعك يأ ةَدُمْلا تْلاَط ْنَِو ؛َقْلَط وأ ؛تاَم جؤ نع نل هب عطف لَو

 هرارمتسا ىلع وهف «هيلع نبللا لامي ام ثدحي مل هنأل ءَداَعَو َعْطَقنا وأ ,رثكأف نينس

 اَهْلْبَقَو دلرلاک هَل ٍةدآلوْلا دعب ُنبللاَف هنِم َْتَدَلَوَو ٌرخآ تحك ناف «هيلإ بوسنم

 مأ ناك ام ىلع داز ءاوس يأ نالا لْمَح نيل روه تفر لحن مل نإ ؛ ؛لّوألل

 ءاذغ ال هب هؤاذغو دلولا عبت نبللا نأل َلخَد نإ اذكو !ال مأ داع مث عطقنا !ال

 مث ةدم عطقنإ اذإ يأ .يناثلل :لْوَق يفو ءلمحلا نرد لصفنملا دلولا عبتيف ؛لمحلا

 :لوق يقو قدالرلا دعب لزاتلا هبشأف نبللا روهظ ببسب ةدالولا تقو برقل داع

 .رهاظلاو لصألا لباقم ىلع نالوالا نالوقلا يبني دقو «نيينعملا لباقتل مهل
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 مارح ةجوزلا تنبو ءاهايإ اهعاضر يف ةريبكلا تنب تراص ةريغصلا نإف ءامهنم يأ
 ءاَهِرْهَم فص فصن ةريغصللو «هتحأ عاضراب هتخأ تنبو «همأ نم عاضرإب هتحأو «هيلع

 لصح قارف هنأل ءادساف ناك نإ لثلا ِرْهَم فصنو ءاحيحص ناك نإ ىمسملا يأ

 «عضُبلا فصن اهتيرفتل لكم ِرْهَم فص ٍةَعِضْرُمْلاىَلَع ُهَلَو ءاهببسب ال لوخدلا لبق
 1 1 : .هتميق ُبحوُي موقتملا ءيشلا فالتاو «عضبلا ةميق هنأل هلك :لْوَق يِفَو

 اهلف ءاهب ًالوحدم تناك نإ همكحو «ةريبكلا رهل فنصملا ضرعتي ١ عرف

 ٠ .الف ًالإو ؛رهملا



Eعاّضّرلا باعك  

 سا هوس

 ول اذكو ءائيش عنصت مل اهنأل ؛اهيلع يأ مَرُ الف ٍةَمِئاَن نم تعصر ولو

 3 رهف دز «هضورلا يف حص -اسفنالا نأل ةَعيْطَتْرُمْلِل َرْهَم الو :ةضورلا قف مصألا ىلع ةتكاس ةلفقيتسم تناك

 .لوحدلا لبق رهملا طقسي كلذو اهلعفب لصح

 تخ سنا ؛ةَرْيِغّصلا ةَربكْلا ٌمُأ تّعضْرأف ؛ٌةَرْيفَصَو ؛ةَرْيبَك ةّتحت تناك وو

 ةَرْيِبَكْلا اَذَكَو «نيتخألا نيب عمجلل ليبس الو ةريبكلل ًاخأ تراص اهنأل ةَرْيْغَصلا

 صخب :يناثلاو ءأعم امهتعضرأ ول امك هبشأف نيتخأ اتراص امهنأل رّهْظَألا يف

 نإف تحأ ىلع ًاتحأ حكن ول ام هبشأف ؛لصح اهب عمحلا نأل ؛ةريغصلاب عافدنالا

 .ميدقلا ىلإ لرألاو ءديدحلا ىلإ اذه يدرواملا بسنو «ةيناثلاب صتخي نالطبلا

 ىلع يأ قرْيفصلا رم ْمُكْحَو عه رغ نم يإ ءان اش نم خاکی و
 اذكو «ةريغصلل اهوحنو هّمأ عاضرإ يف يأ «َقَبَس ام ةَعِضْرُمْلا همْيِرْغَتَو 00

 لفي ُرْهَم ةَعِضْرُمْلا ىلع لف ؛ةءْوُطْوَم تناك نوب وصوم نك مل نإ رن
 ؛لثملا رهم نومرغي ءاوعجر مث لوخدلا دعب قالطلا ىلع ردهم را يطا يف

 تدترا ول ام ليلدب ءجوزلل موقتي ال لوحدلا دعب عضبلا نأل ءاهيلع مرغ ال :يناثلاو

 .اهيلع مرغ ال «تّرضأف

 رر ل هب حرص امك یا اهرهم جوزلا ىلع :ٌعْرف

 نإ ٌةَرْيِغَّصلا اکو أ دبا ٌةَرْيبكْلا تمرح ةر | ةرْيكْلا ثنب تعضأ وأو

 .هتييبر اهنوكل ٌةَْوُطْوَم ٌةَرْيبَكْلا تاك

 يأ « هاما ّمَأ تَراَص ٌةَأرْما اَهتْعَضْرَأَف اًهَقَلَطَف ٌةَرْيغَص هَ ناك لَو :ٌلصَف

أ تحن تلحد دقو ؛رحأتلاو مدقتلا ىلإ كلذ يف رظن الو هيلع مرحتف
 .عاسنلا تاهم

 دب رْيِعّصلاَو قّلَطُمْلا ْلَع تمرح هَل ةتعضْرَأَو ًاريغَص ُهَعقَلطُم تحك ولر

 ريغصلا ىلع امأو هل ابا راص دقو ريغصلا ةجوز اهنأ ةهج نمف ؛قلطملا ىلع امأ

 .هيبأ ةجوزو همأ اهنأ ةهج نمف



0 
 عاش ساعه

 اهنأل يأ هيلع تمرح ٍدّيَسلا نل ةتعّضْرأف ٌرِيغَصلا ُهَدبَع هدو َمأ حور ولو أ

 رابجإ ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو ههنبأ ةجوز اهنأل هِدْيسلا ىَلَعَو فيبأ ةءوطومو همأ

 ْتَعَضْرَأ ولو ءاقلطم دبعلا ربجي ال هنأ رهظألا نأ حاكنلا يف فلس دقو «ريغصلا دبعلا

 مأ اهنألف ؛ةمألا امأ ْيَلَع ارح ِهرْيَغ نل وأ هيب حت ٌةَرْيغْص ٌةَمألا ُهَنَوُطْوَم

 اهب لوحخادلملا هتجوز تنب وأ هنبل نم تعضر اذإ هتنب اهنألف ؛ةريغصلا امأو «هتجوز

 .هريغ نيلب ناك نإ

 نأل ءاتخسفنا :ةريغصلا ةريبكلا يأ ءاَهْتَعْصْرَأف ةَرْيبكَو ٌةَرْيْغَص هح ناك ولو

 ةعفد ام ةريبكلاو اتنب ةريغصلا تراص دقو ؛عنتمم حاكنلا ف تنبلاو مألا نيب عمجلا

 ناك نإ ُةَرْيِغّصلا اَذَكَو ؛هتجوز مأ اهنأل دبا ةَرْيِبكْلا ٍسَمُرَحَو ءاتعفدناف ةدحاو

 نإف يأ َةَببَرَف هريغ نبلب عاضرالا ناك نإو يأ .ألإو .هتنب اهنأل هبلب عاضْرإلا
 .ديبأتلا ىلع ةريغصلا مرحت مل الإ ءًأضيأ ةمرع يهف اهب ًالوخدم ةريبكلا تناك

 رباغصلا اذكو ادب َتَمْرَح َنُهتَعْصْرَأَ ُرئاَغَص ثالأو َةَرْيبك اخت ناك ولو

 نهتعضرأ ءاوس يأ ةَءْوطْوَم «ةريبكلا يأ «يِهَو ِهرْيَغ نبل وأ بيب َنُهتعَضرأ الإ
 اهب لوحدملا هتجوز تانب وأ هتانب رئاغصلاو فتاحوز مأ ةريبكلا | نأل «ًابترم وأ اعم

 اعم ٌَنُهَتْعَصْرَأ إف ءاهب ًالوخدم ةريبكلا تناك الو هل نيللا نكي مل نإو يأ ل

 تاوصخأ نهتروريصل «نخسّسفنا ةَسِماَخْلا ءطرلحملا نبللا يأ نهرا

 تادب نهنأل ءادَنْؤُم ءرئاغصلا يأ هَنْمْرْخَي لَو «حاكنلا يف مألا عم نهعامتجالو

 «تاوحأ نهنأل نهنيب عمجي الو «نهنم ةدحاو حاكن ددجي نأ هلف اهب لحدي مل ةأرما

 ,رئاغصلا يأ َنْمُرْحَي ْمَل ارم وأ هتاحوز مأ اهنأل ِفْيبأَتلا ىلع ةريبكلا مرحتو
 اهنأل ٌةَْلاَثلاَو ؛حاكتلا يف تنبلاو مألا عامتجال :ىلوألا ساكن يأ «خيسفنتو

 امهنأل قشلاثلا عاضزاب ٌةَياَتلا خيقنتو «هحاكن يف يه ىلا ةيناثلل احا تراص

 صو يأ خيسقني آل :لوف يِفَو ءاعم امهتعضرأاذإ ام هبشأف ًاعم نيتخأ اتراص

 احا حكت ول امک اهب داسفلا صتخاف ءاهعاضرإب ب مت عمجلا نأل ؛ةثلاثلاب خاسفنالا

 :تْلُق ميدقلا ىلإ لوألاو ديدجلاىلإ لوقلا اذه بسنر :يعفارلا لاق «تحخأ ىلع



EFعاضرلا باتيك  

 اهيف حجر يلا لئاسملا نم ةلأسلملا ؛اذه ىلعف باحصألا ةماع هيلع يذلا هنكل

 هدافأ امك أعم نيلوقلا ةياكح مألا يفف ًاضيأ ديدحلا صوصنم هنكل :ْتْلُق «ميدقلا

 مأ ناع فني ارم هيج اَمُهْنعصرَأ ناري هح مف نالَقْلا يِرْجَي
 ه1 . و
 ديباشلا ىلع هيلع اسلم رجس ةعض رملا نأ یا الو ؛ ۲۴۳هه یج وتب اقلس دق «؟ةيناثلا

 إف اعم امهتعضرأ اذإ امع (ابتَرُم) هلوقب ززتحاو «هتاحوز تاهمأ نم تراص اهنأل
 .اعم نيتخأ اتراص امهنأل ادحاو الرق امهحاكن خسفني
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 م مز م

 ءامهَحكادت مرح يخ خا رش :َتْلاَق وأ عارب يبخأ أ يتب دنه :َلاَق :لصف

 .امهرارقإب امه ةذحاوم ناكمالا طرشي يأ

e007 همومك ع م < مس  rhت  
 طَقَمَو ءامهرتب المع اهني قرف ٌمُرَحُم عار انني :اَجْوَز لاق ولو

 دنع ءطولا ولخي العل ِّطَو نإ لثم ٌرْهَم بَجَوَو الع فداصي مل ذإ ىّمَسُمْلا

 ذرو ئِطَو نإ ىَّمَسُمْلا ا اًهَّلَو «هل ةذحاؤم خّسقنا | تركنا اعاضَر یا نإ

 رارقالا اهاضر نمضتل ءاَهاَضِرِب تجوز نإ هنيویب هيمي قدص ركنأف تعد نار .ةفصبف

 المع ال :يناثلاو «هلامتحال اَهَقْيِدْصَت : مالا أرح تجوز نإو يأ الإ ءاهلخ

 لبقي مل هنم تنكم نإف «ةراتخع اهنطو نم تنكم نوكي ال نأ :لوألا لحمو «رهاظلاب

 يفت ىلع عاَضَر كنم ْفْلَحُيَو ءاَهَل ءْيَش الف الإَو «ِّطَو نإ لئم ُرْهَمَو ءاهرق
 يأ «تبتیو "ثي ريغلا نأل تب ىلع هيِعدمو ءريغلا لعف يفني هنأل .هملع ورا ملل 5 ر ر م وا

 اسنلا صقخي ام هنأل قون عبرأبو ءِنْيتَأرْماَو لجر وأ نجر ٍةَداَهَشِب «عاضرلا
 نيتأرما لك نإف «ةوسن عبرأ نود ام تبثي الو «ةدالولا هبشأف ابلاغ هيلع عالطالاب

 :ةمتتلا يف لاق مث «هملعتس امك تاداهشلا يف فنصملا هررك دق اذهو «لحر ةباثع

 يف ناك اذإ امأ ءيدنلا نم عاضترالا يف عازنلا ناك اذإ نهتداهش لوبق لحمو

 .امههيجرت قبس دق )١(: ةحسلا ل (#)

 .هتبثي نيميلا نأل )١(: ةحسنلا يلو (©)



 14 عاَضْرلا بانك

 ال هنأل ؛تاضحمتملا ءاسنلا ةداهش هيف لبقي الف فرظ نم راجيالا وأ برشلا

 .هيلع عالطالاب نه صاصتحا

 فال ابلاغ لاحرلا هيلع علطي ام رارقالا نأل َنالُجَر ُهطْرَش هب رارقإلاو

 ةه اهتبلط اذإ اهنأل ةَرْجَأ بلت ْمَل نإ ِةَعْضْرُمْلا ُةَداَهَش ُلَبَقَتَو «عاضرلا سفن
 ام ىلإ رظن الو «مرحم عاضرب تدهش لب يأ ءاَهَلْعِف تّركذ الو ءاهسفنل دهشت
 هذه لشع درت ال ةداهشلا نإف «ةرفاسملاو ةولخلا زاوحو «ةيمرحلا توب نم هب قلعتي

 نإو لبق هدبع قتعأ وأ هتحوز قلط ًاديز نأ نالجر دهش ول اذهو «ضارغألا
 ّمّصَألا يف ُهَتْعَصْرَأ :تّلاَقَف ءاهلعف يأ ءسَرْكَذ نإ اًذكَو ءاهتحكانم ل دافتسا

 رابتعالا لب «تابثالاب دوصقم ريغ اهلعفو ءاررض هب عفدت الو اعفت هب م مل اهنأل
 قّرفو ءاهتدالو ىلع تدهش ول امك «لبقت ال :يناثلاو «فوحلا ىلإ نيللا لوصوب

 ءاهريغو صاصقلا طوقسو ثرإلاو ةَقفنلا قح اهب قلعتي ةدالولا نأب :لوألا

 فالتخال ددغو تقر ُرْكِذ بجي لب ٌمُرَحُم ٌعاَضَر اَمُهَنْبَب يفك أل هنأ ٌحّصألاَو

 اكلاو «هداهتجاب يضاقلا لمعيل ليصفتلا طرتشاف «عاضرلا طورش يف بهاذملا

 قثوي هيقف قلطأ نإ :لاقيف طسوتي نأ نسحيو :يعفارلا لاق «ةقلطملا ةداهشلا لبقت

 دقو «هيقفلا ريغب فالخلا صصخي وأ ؛هيلع نامالكلا لزتيو ءالف الإو لبق هتف رع

 يل نيهجو اوركذ ؛ةقلطملا لوبق نم نوعناملاو ءاملا ةساجنب رابخالا يل هلثم قبس
 ف يفف «عاضرلا نم يخأ يه :لاق ولو «عاضرلاب رارقالا ىلع ةقلطملا ةداهشلا لوبق

 اوقرفو ؛ناهجوف ًالإو ءاهيقف ناك نإ طررشلا ركذ ىلإ رقتفي ال هنأ :هريغو رحبلا

 فوج نبل لْوُضْوَو «قيقحت نع الإ رقي الف طاتخي رقملا نأب ؛رارقإلاو ةداهشلا نيب
 .دهاشي ال هنأل ءال :يناثلاو ءانزلا ةداهش يف جاليإلا ركذ طرتشي امك

 حتفب - يأ نِسَلَح ٍةَدَهاَشُمِب هفوح ىلإ نبللا لوصو يأ كلذ فرعي ہو

 عرجتب ؛ هِقْلَح ِةَكَرَحَو هّصَمَو ,يذت مق نارق وأ ِفاَرِدُراَو راَجْيَِ مالا

 «نييعتلا ديفت دق نئارقلا ةدهاشم نأل «نبل. تاذ يأ نوبل اهنأب ۾ هِمْلع َدْعَب ِداَرْدْزاَو

 ملعي مل نإف «ةداهشلا ىلع طلسي كلذو «يوقلا نظلا ديفيف هديفي ال نأ ريدقتبو



 عاضّرلا باک ] 4

 ؛ناهجو هيف ؟ ةروكذملا نئارقلا ةدهاشع ةداهشلا هل لحت لهف «* نوبل اهنأ

 دعب) هلوقب هدييقت همهفأ امك «عنملا امهرهظأو لاحلا رهاظب احا يعن :امهدحأ

 .اه نبل ال نأ لصألا نأل ؛(نوبل اهنأ هملع

 .نبل تاذ :ةححسُن : (2#©)



 ثلاثلا ءرجلا سرهف

TA 

e sss نوثروي ال ءايبنألا نأ 

SEE sss ةتس هللا باتك يف ةردقملا ضورفلا :لصف 
 ل ل ا دحأ مهبجحي ال جورلاو نبالاو بألا :لصف

 لاملا قرغتسي نبالا :لصف  seseل

١١ ©1600 ns نيوبأل تاوحخألاو ةرحخألا دارفلا : لصف 

N es تاوحأو ةوحإو دحج عمتجا اذإ :لصف 

E sens ةيردكألا 

eA ل renee هريخ عطقناو َدَقْف وأ رسا نم :لصف 

 VY ecer تابصع ةثرولا ناك نإ :لصف

YA 

 LV sss ةيصولا طرش

 AE secere لمحلاب ةيصولا حصت :لصف

 EAA esses senses ةيصولا ردق :لصف

 H AT eڭاطإلا لوانت ةاشب ىصوأ :لصف

AV esses ع 

 Ê o اضع نعو ةيصولا نع ع وجرلا هل :لصف

 es نيدلا ءاضقب ءاصيإلا سي :لصف



 مروا وو نع معاق عاف عملا # 1#

 عيقافق ع هع و هع ع و علوم ق م عام

 ةهعع قع اة اقدم دعا

 aes ةقدصلا منغ مسو وسي :لصف

 0 ةّنس عوطتلا ةقلص :لصف

 ene حاكنلا باتك

 هيلع مم اة ممم امة فمه ممل رظنلا يف :لصف

 0 رظنلا ةمتاح :ناعرف

 0 حاكن نع ةيلح ةبطح لحت :لصف

 نمرة مناع م ع عيت هو رم عقار عماع

 يعم هميم عع معمم و مق 5 مدت عفن او دو عاج

 يي عب عين هوم هد همن عن همم هيراق عفام »

 ريف هم عمم هيف ف م هيعمف ع مافافق ف اواق

 لراواف و يفر هين هنا عم هد ممم دعي م م هفاس

 نم يمر يمر هن ع يفر هي علق اه ده ماعلا»

 مسرور ور ةورع مناف م عن همي عم عقم او ماع

 ووو مررره امام ده يه فان ةميق 4 ماقاه ا ماماع

Rasmeيو عي ا ريبف همام هياعف علم مو م  

 نو او يو ومع كهف هر عع مهر معقم عهماقام فاس

 aan حرص نم ةبطح ىلع ةبطحخ مرحت : لصف

E اص 

 ...اهفذإب الإ بيث جيورت بألل سيل :لصف ٠
 sss قيقرلل ةيالو ال :لصف

 هيي م ممل عنا م هدم عه نام م م م هقعتالاا# ةءافكلا طرش

 هل مم م م ماعم لا يافا عه م هاه هاه هاه ع #6

 قيمي رقم نايفع هيف عم راف اهافام ع

 باتكلا لهأ اياضق يف مكحلا نمل :ثحبم . 5

 نوم لم و مي هينا عع عت هي اه قق ها عيفاعاو

 مم ام هن هم مه مرو ع اعف دم و هع عامه افام مام ع

 4ع وير هم منام م حج عاف هيف سرام ةاعاعلاف

 ني م لري مه ممن ناور عفا م رمق عجم عه جام

 نمر هي اهم من همعق ام 6م عقم ع ع عم عاقاج عام

 يمول مامق

 مي اوم ليرة م ءاهيناعو هيفكاق هع عم ها اقام و

 وعل و ثيم م ع( مانام م جراج هدي اعف ساق عام

 همر هو يرث همم هيف وه هةماق عه هاجس ماعاو

 ره راهي يييي عم ةعيق همام قي عاق عفاعاو

 مراه هوان رر مف هر هت دكه ع مه ياه عقد ماع ع ع

 لمي عين يروي قف عمم او ون يممم هيو ةق هع »اع

 يه و هو هم يع هن عم همي ماع هاهو وون عي دعف < عمم علمت همي عام ال

nroياي ع راما مرارة اعد همن عي ده  



 eseren ءطولا لبق ةقرفلا :لصف

 sese رهملا طقسي اميف لصف

RRمم عي هاي هياع م داق عم ام م م اوعي مف سف هاهي عمام 4 هام  

3 

 0 ا 5

 2مم همم مم عم جم مقل وي ونام هي ممرماواو علخل باتك

 sese هركنأو اعلخ تعدا :لصف

 مه عموم هموم عمق تن عدو ف وي وع ويوم عمع

esas 

 ددع وأ قالط يف كش :لصف

 هل م عم م م دمار فق مار عاق ام

 م ع ع قيلعتلا نم عاونأ ف : لصف

 0 ٠ ............ةعجرلا باتك

 as ءاليالا باتك

 هينا عت ممم ةعاسم عع

 هه م هامه عري اوت هي جاع م هيام م هع هعق عقيم عي م م مم معي جيان هياقف عع عامه

 ميم رعت دعم رماع هيي هيف عارم ععام ع

 هي ممم داداه م م معاق م دق دول هياف ع مافاد

qar Rkهمام هم مينو م مم هذ ميمي معن  

 عقم عم هير عياف م مع ع عوق امام عع عم »

 هيعمل ع معتم همس ةهمق جد مه ةعه ساس

 ممم عاق ةمععف ام هم عوام هدي دعاس كاس ماع ع

 ويتمم مع عمو مق عم عععه عم هاقام م عج

 مي جت برومو مم عو مهديناق م هم هيوم ماما

evanan 

 م عم مل عينج م مدع ماع م م نعنع اع واف اهم

 وو م هم ممم هن عيدهم هدف دعو ةة

 هقم امن عععم م وقف هيام عير مامق اعماق

 معمر هي قع يامي هاي مي عييععاه عاماقاه

 هلم م هم امنة ل مم مم مجمع م نة مميتة م مة ميمي طورشب ءانثتسالا حصي :لصف

 ميا ع مه عموم علم وعم مو هق عام مراعاو

 مماع 4 6 مر عم امي هيل اقعت هعيمهن ع م ماعم

 مهم دعم همام اع لع مم معهم هدي اقف ماع

 عقم عم هيي م 4 م ع ع ف ماع ههعف هام

 معمم عن همم لربت هيوعو هعقعمج راه اوام ام

 معمم جة نرفءم وو راعع م عمممع هام اعاف

 مم ماع هييف لم عقار سر هدو امام م م دهام فاس

 م عم م م رم مفر همقعقاف وي اعوام ماماع مهاعا#



 وق م هي اور م مي هم عن ماو م عاشت هيام عماع هيو عي او عج هاماق م م اعاه»

 نعم م رم ممم اه عمومي وهيا ماع عه عياف م و واس عر <« عي دهقاه هدي يوواع هاجم

 مم وعن مم م اهم م م عم هم مرقم هيام عوجام هواو ةهاقم خو دوق يوفق ماش و عقم ماه

Eقيام ع من سماع جنا ف وامل نيمو و د ممو ع داق ف ةواع هه هس هامه عع ها» هاهم ع » عام  

 مم مهني م عد هموم م له سه م هم سهلت كيف ماو مف ده هك هه هم A ع

 معمم عنبر ع علم م م يور هوو و راو معوق وهو مع مهمه ماو ههمقأ# مام

 مم ماع عمن هم ممم همم هه همس عقاس هاهم هم هه همه هه هيام هم فج سه و واق وام اه اه

 ماو ور هيي مج يهده معمم و هم امو هيوم ميو مم عمق م4 ع مد يه مه مه ل هاجم م 6#

 مهم ممم ينم م هي ياعم مدام معين هي هد مع عينا عقم ةهداعي اه وف هع م اة جو مو عاف

 حاكنلا ىلع عاضرلا نايرط نايب يف :لصف

 عاضرلاب رارقإلا مكح نايب قف :لصف

 هيي مع ناعلاع يام يمعووفم هر عم هاف همقاع اه

 مر امام ميري هاه ع ها هاه ماع عاو هم عه عاق < نياوفافأاه



 چ رم
 سرور فلا للا کرا
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 ةينطرلا ةيتكم لا ةرئاد ىلل عاديإلا مقر

(e ل 

To 

 ربأ نيدلا جارسم /جاهنملا هيجوت ىلإ جامغما

 نقيقحت نقلما نبا دمحأ نب يلع نب رمع صفح
 ~: يناردبلا ماشه

 ؟:09 2 باتكلا راد دہرا

 ص :

 هل لا

 هقفلا / تافصاولا

 / ةيربنلا ثيدلحألا

 ةينطولا ةيتكملا ةرئاد نم ةيلوألا فينصتلاو ةسرهفلا تانايب دادعإ مث

 //نيملسملا ءاهقفلا // يمالسإلا هقفل

 (م؟ ٠1/4/5814 ؟)رشنلاو تاعوبطملا رئاودل ةزاجإلا مقر

 ةداعإب حمسُي ال .م؟ ٠١١ © ةظوفحم عبطلا قوقح
 وأ لاكشألا نم لكش يأب هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رشن

 نم نكمي ينورتكلإ وأ يكيناكيم ماظن يأ يف هخسنو هظفح

 يأ سابتقاب حمسُي الو .هنم عزج يأ وأ باتكلا عاجرتسا

 نود ىرخأ ةفل يأ ىلإ هتمجرت وأ باتكلا نم ءزج
 .رشانلا نم قبسم يطخ ندإ ىلع لوصحلا



 يب
 روک تا

 حاكما ةا
 حاملا يوت ىلا

 صفح وب ع

 ن ورونا دمح نب , أ نب يلع نب

 5 نقلملا نباب روهشملا و
 (ه/4١٠) ىفوتملا

1 e 

 ۳ هند ج 8 ١ هيلع قلع ص و

 سار لا می
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 يرمتلا سر ار
 تر ورغلل كس

 باللا باک
 :ةَنالَن اهبوحو باسو جارحإلا رُو :قاقنإلا نم و ؛ةقفن عج يه : :تاقفنلا

 .اًهرْيَغ ٠ فالجب ةَضَواَعُم هنأ ؛لّوُألاب ابو .ِنْبْل كلمو ؛ةباَرَملاو ؛اكنلا

 هرسک ر هزر هَل ٍهْولْوَمْلا ىَلَعَوط :ىَلاَعَت لوف اهن تاي بابا يف ٌلصألاَو

 ُقَح] مالو الملا ةر ان ثنو سلا نير َنيَو .""7يضْوُرْعَمْلاب

 :مكاَحل أا لاق [ َتِئَسَتكا اذإ اًهْوُسْكَتَو تْمِعَط تْمِعط اذ اًهّمِعْطت نأ جّْرلا ىَلَع ةَحْوَرلا

 .ٍةَلَمَجلا يِف هبوُجْوْلا ىَلَع ْمئاَق ٌعاَمْجِإلاَو «" 54 وانسإلا ٌحّيِحَص .

 وقتا ] :َلاَق كي را لوس نأ ؛ ؛جحلا يف هلل ادبع نب رباج ثيدح يلو . ٣۳ / ةرقبلا )١١0(
 إو یش | ٍةَملَكب َّنُهَجوُرُف مالحتساز يللا نامأب هونت مكن ؛ءاسلا يف هللا

 ع ًايارط نُوُبراَف نظن اف نركز احا مكر نشرب ال نا نوع كل
 باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ فورما نُور نهر ْمُكِيلع نهو حرم
 باك :نئسلا يف هجام نباو )١9.5(. ثيدحلا :ِّمقك يبلا ةجح ةفص باب :كسانملا

 باتك :ملسم حيحص يف وهو )۳۰۷٤(. ثيدحلا :2ي لوسرلا ةجح باب :كسانملا

 0011/14 ثيذحلا : ينلا ةجح باب :جحلا

 ٍةَحْوَر ُقَح ام ! هللا َلوُسَر اي :تْلَق :َلاَق هيأ ْنَع يرشقلا ةَيِواَمُم نب ٍمْيِكَح نع (۱۲۸)
 َهْحَوْلا ُبرْضَي الو ؛ىّستكا | | اذ اًهوُسْكَيَو م اَذإ اًهَمِمْطُي نأ ] :لاَف ؟هْيلع اندا

 ثيدحلا :حاكنلا باتك:كردتسملا يف مكاحلا هاور تيا يف الإ رجه الو بقي الو

 يل يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )4۳/۲۷٠۱٠(«

 ىلع ةأرما قح ف باب :حاكنلا باتك :نتسلا يف دواد وبأو . حيحص :لاق ؛صيخلتلا

 ةرشع باتك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو هل طفلا 0 ثيدحلا :اهجوز

<< 
١ 7 



 تاققا بانك 4۷7

 هنأل فص دم ٍطّسَوَتُمَو ؛دُم ٍرِسْغُمَو ؛ماعط ادم موي لك هجر ِرِسْوُمىَلَع
 ٌةَمالَتَو ةئام ُدُمْلاَو "5 ةيآلا ١ .هتعس نم ةعَس رذ قل :ىلاعت لاق .لدعلا

 «نوثالثو ةئام دادغب لطر نأ ىلع هنم عيرفت اذهو «مهرد ثلثو امَهْرِو ْنْوُعْبَسَو
 :هلوقب هيلع هكر دتسا كلذلف تابنلا ةاكز يف فلس امك كلذ يف هفلاخي فنصملاو

5 
 و٤ سا اسم هل 2 7 م
 .ملغأ هلل او مَهْرِد عابس ةنداو ءامهرِد ,ناوعبسو لح(! ةئام حصألا : تلق

 انيك ْعَجَر ِنْيَدُم فلك ول ناك انإ ُهقوف ْنَمَو ٌريمْعُم ٍقاكرلا ْنِْكَسِمَو
 اهتركذ هحوأ ةءاروو «كلذ طبض يف هحوألا نسحأ اذهو ٌرِسْوُمَف الإَو طسوتُمُف

 هلقنو «دالبلاو لاوحألا فالتحاب فلتختو «ةداعلاب طبضي كلذ نأ :اهنم ؛لصألا يف

 .ةرافكلاو ةرطفلاب ارابتعا اهريغو ةطنحلا نم يأ ِدَلَبْلا توق بلاغ ْبجاَوْلاَو

 لاحب يأ هب قآل بجو ءبلاغ نكي ملو ءدلبلا توق يأ «فلتخا نإف :تْلَق

 راسعإلا وهو يأ ُةُرْيْغَو ٌراَسَيْلا ُرَبعْعُيَو هب قيلي امم لكأي ناك نإ جوزلا
 .بوحولا تقو هنأل ُمَلْغَأ هلل او شا عزل ءطسوتلاو

 حصألاو «هكلم فعضل بّئاكملا اذكو ءرسعملا ةقفن الإ دبعلا ىلع سيل :ٌغْرَ
 .هلاح صقتل هلام رثك نإ «كلذك َّضَمْْملا نأ

 همحر يلومقلا لاق «ةرافكلا ىلع ًاسايق ًاقيقدو ًازبح ال يأ اَبَح اًهُكَيِلمَت ِهْبََعَو

 ضرفُي نأ يضاقلل زوجي هنأ :جك نبا باتك نع رصعلا خياشم ضعب ىّكَحو :هللا

 يضاقلا ىواتف فو «نسح بيرغ وهو امهعباوتو مدألاو زبخلا ةميقب مهارد ةأرملل

 لالا لذبب زبخلاو نحطلا ةنوؤم يأ ءٌمّصألا يف ُةْرْبَحَو ُهنْحَط اَذَكَو «هب رعشي ام

 .(411/1) ثيدحلا :بدألا يف هحرلا برض ميرحت باب :ءاسنلا

 ام الإ اًسْقن هللا فلكي اللا ُهانآ امم فلق قرر هيلع ع رواق نمو : :۷ / قالطلا )۲۹ ١

 4اس رش دب للا لتس اها



 ۷4 تاققتلا بايك

 ىلعف :يعفارلا لاق ءاهتنؤم بجيف هسبح يف اهنأل «هريغب وأ «هسفنب امهالوتي نأب وأ

 نإ :ثلافلاو «ةرافكلاك مزلي ال :يناثلاو «هب خبطي امو محللا خبط ةنؤم هيلع اذه

 لاق هبو «معنف ًالإو ءالف مهسفنأب زبخلاو نحطلا مهتداع نيذلا ىرقلا لهأ نم تناك

 .يدرواملا

 نإف «بحاولا فالح هنأل ُمَِْمُمْلا رَ هَل ْبَحلا َلَدَب اَمُهُدَحَأ بّلَط ْوَلَو

 رقتسم ماعط هنأل حّصألا يف راج ءامهوحنو ابايث وأ ريناندو مهارد يأ ْسَضاَتْغا

 الإ ةرافكلا ماعطك ؛ال :يناثلاو «ضرقلاك هنع ضرعلا ذأ زاجف نيل ةمذلا يف

 قحتست اهنأل «زاوحلاب :يوغبلا عطقو ءابرلا نم ًارذح هوبَهْدَمْلاَلَع اقف وأ اربح
 نع تضاتعا اذإ فالخلا لحمو «نيعمل بحاص هححصو هلعف دقو «هحالصاو بحلا

 .ًاعطق الف هريغ امأف «جوزلا نم تضاتعا اذإ امو «ةلبقتسملا نود ةيضاملا ةقفنلا

 يف هيلع سانلا نايرجل ٌحّصألا يف اَهَقَفَن تَطَقَس ِةَداَعْلا ىَلَع ُهَعَم تّلكأ ولو

 هريغب عوطتو بحاولا دوي مل هنأل ءال :يناثلاو «هب تاحوزلا ءافتكاو ءراصمألا

 تطقس هب تيضر نإف ءاضوع كلذب ضرت مل اذإ اذهو :يلجب لاق «سايقلا ره اذهو

 نإف يأ , ملأ هل او كَقْيْلَو ْنَذأَي ْمَلَو قَدِمَ َرَْع نْرُكَت ذأ الإ :تْلُق .ًاعطق
 نإو هب دتعُم ريغ ةريغصلا ضيق نكل «فالخلا لحم رهف نذا نإف ءاعطق ةيقاب اهتقفن
 .اهيلع هقافنإو ماعطلا ءارش يف ليك و لاك جوزلا لعجي نأ الإ مهللا ؛لولا نذأ

 ةرشاعملا نم هنأل ءرْمَتَو ؛ِنِبْجَو ؛نْمَسَو ؛ِتْيَرَك ِدَلَبْلا بلاغ ذأ بجو
 ؛بجيف اهتاقوأ يب هک اوفلا (*!بلغت دقف يأ ,لؤُصقْلاب ُفِلَمْحَيَو فورعلاب

 يعفاشلا مالك يف عقوو ِهرْيغَ ٍرِسْوُم نیب تِوافُيو وِداَهِتجاِ ضاق هردقير

 ٍةَداَعك ِهِراَسْعِإَو راسب َقْنِلَي ٌمْحْلَو «بيرقت وهو تيز وأ نم ةليِكَمِب هريدقت

 يأ ُمدَأْلا بجو ُهَدْحَو ربحا لکا تناك ولو هب مدتؤي ام سنج نم هنأل ِدَلَبْل

 .هضعب لكأت نأب ماعطلا نم اهمح طمسي ال امك هنم اهقح طقسي الف

 .بلطت )١(: ةحسنلا يف (#)



64Aتاققنلا باك  

 الرطب فلتحتف ءاهتيافك ردق ىلع اهتوسك بجيو يأ ءاَهْيِفْكَت ٌةَوْسِكَو :لصف
 بجي ,077ينوُرْعَمْلاِب نهرو ل :ىلاعت لاق ءاهنمسو اهللزهو اهرصقو

 هيج ءاتّشلا يف دريو ءلحّرلا سادم وهو «ُبَمْكُمَو ٌراَمِحَو ُلِْواَرَسَو صيف
 ءاتبجو دربلا ةدشل نيتن ىلإ تحاتحا نإف «كلذب ةيافكلا لوصحل نطقب ةوشحم يأ
 داز امو نيّدلا لهأ سابل هنأل نطق اَهُسْدَجَو سايق يعفارلا هركذو «يفاكلا يف هلاق

 بوثلاب يفتكي ال «معن «سنجلا كلذ بتارم يف رسعملاو رسوملا نيب توافتو ؛ةداعلل
 هل لب ءال :يناشلاو «هيف ةالصلا ىلإ اهجايتحال ةرشبلا هتحت نم ىرت يذلا فافشلا

 .نطقلا ىلع راصتقالا

 ةّيلّرلاو كلذ ىلإ اهجايتحال رْيصَح وأ بل وأ ِةيلرَك ِهَْلَع ُدْعَقَت ام بجو
 «فيصلا يف عطنو «ءاتشلا يف ةسفنط رسوملا ىلعو «ريقفلاىلع يقابلاو طسرتملا ىلع
 ءامهدحو ناطسبت ال امهنإف ٌريصح وأ ةّيلز طس دعب انوكي نأ هبشيو :يعفارلا لاق

 هاسنركذ اه هشدخيو ةسفنلطلا اهنإ :ليق «يلالر اًهعمَحو ءايلاو ماللا ديدشتب ةيلرلاَو

 حال :يناشلاو «ةبلاغلا ةداعلل ٌمّصأْلا يف مؤنلل شارف اَذَكَو ءاهتحت شرفي اهنوك نم

 يف يأ ءاتشلا يف باسك وأ يأ ٌفاَحِلَو ٌةَدَخَمَو راهن هشرفي ام ىلع مانتو

 .ةّيفيكو ًاعون ةداعلا ىلع ةدرابلا دالبلا

 اَمَو ؛نْهُدَو ؛طششِمُك «فيظنت ةلآ اهاصيأ بجيو يأ فْيظنَتَهَلآَو :لْصَف
 ىلإ اهجايتحال ةعقبلا ةداع ىلع نبط وأ يِمْطَح وأ ردم نم يأ سرلا هب ليغ
 م نإ يأ ناص ٍعفَدل ُةوَْنَو كترَمَو ءبرثلا هب لسغت ام كلذب قحتليو كلذ
 ىلإ وه لب بحي ال هنإف يأ ءب نبر امو ٌباََصحَو ٌلْخك ال ؛بازلاو ءاملاب عطقني
 اذإ لحكلا يدرواملا بحوأو ءاهيلع بجيف هأّيه اذإو ءاه هأيه ءاش نإف «هرایتحا

 [ ُءاَمْرَمْلاَو ُءاَنلُسلا نعل ] :ُمالَّسلاَو َةالَّصلا ِهْيَلَع هنأ ركذو ؛دفتالاك ةنيزلل داري ناك

 )١17١( ةرقبلا / ۲٣٣۳



 4¥ تاقفنلا باك

 حتفب ِهَرلا نم ذرحأم ؛لحتكت ال لا :ءاَحْرَمْلاَ «بضتخت ال يلا :ءاتلسلاب دارملاو

 ةيهارك اهقرافيل امهتكرت اذإ ام ىلع نعللا لمح مث «نيعلل ضايبلا وهو ءارلاو ميملا

 نسب هللا دبع مساقلا يبأ ةياور ىلإ هماكحأ يف يربطلا بحا هازع ثيدحلا اذهو ءاه

 ٌهَدَّصلا ِهّيَلَع هنأ :ةشئاع ثيدح نم ةطساوب هيلامأ نم سلجم يف ناطقلا نوراه
 ؟اَمُه اَمَو هللا َلوُسَر اي :ّلْيِق ء[َءاَهَْمْلاَو َءَبلسلا َةآََمْلا ضغبأل ينإ ] :لاق ُمالَّسلاَ
 20 '!مهركذف

 جوزلا نأل ؛ًاضيأ كلذ بجي ال يأ مِجاَحَو بْ ٌةَرْجَأَ ؛ضَرَم ُءاَوَدَو

 رجأتسملا مزلي ال امك همزاي الف ؛لصألا ظفحل هانعم يف امو ءاودلاو ؛رجأتسملاك

 .ةرحأتسملا رادلا لسغك هنإف ؛هوحنو نهدلا فالخب ةرامعلا

 هوحنو ءاودلل هذخأت ام فرص اهو يأ ءاَهُمْذَأَو ضَرَمْلا ماي ٌماَعَط اَهَلَو

 ال موق نم تناك اذإ الإ بجيف يأ ِقَداَعْلا بسحب ٍماّمَح ٍةَرْجَأ ُبْوُجُو ٌحّصألاَو
 هحولاو ةرم رهش لك يف بجيو :يدرواملا لاق «ىرقلا لهأك اهوحخد نوداتعي

 هعبتو يلازغلا هراتحاو «مامحلا يف الإ لسغلا رسعو دربلا دتشا اذإ الإ ؛بجي ال :يناثلا

 زوجي ال :ليقو «حصألا وهو مامحلا ةملسملا لوحد زاوج ىلع عيرفت لوألاو «ي واحلا

 .ال :يناشلاو عهبيسسب هنأل «ساقنو عاّمج ٍلْسغ ءاَم ِنّمْثَو «ةرورضل الإ افرحد اه

 ؛ضيحلا عوقو ةرثك هلباقم هجوو «هنم علص ال ذإ ٌحّصَألا يف ِمالِتْخاَو ٍضْيَح آل
 ةرابع رهاظ هيف عبت ؛بيرغ مالتحالا يف فالخلاو ءاهب فاححإ هباجيإ مدع يفف

 (*). فف ةأرملا تملتحا اذإ :لاقف «هيواتف يف بوحولاب ٌمّرَ لافقلا كلذ دعب تيأر
 :يعفارلا لاق ؛ةهبشلاب تئطو وأ تنز ول ام فالخب «هتجاحل هنأل «جوزلا ىلع ءاملا

 تاودأ يف لوقلا :تاقفنلا باتك :ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا يف يدرواملا هلاق )١19١(

 :ةساجنلاب ةالصلا باب :ةالصلا باتك يقو .4؟4ص ١١ ج :ةحوزلل ةفاظنلاو ةنيزلا

 .نيعضوملا يف ًاقيلعت ثيدحلا ىورو :سجن رعشب رعشلا لصو ف لوقلا
 .نمث لدب بحيف )١(: ةحسنلا يت (©)



EA.تاققتْلا بانك  

 ءال وأ ؛سمللاك هتهج نم ببسلا ناك نإ ءوضولا ءام يف سايقلا اذه ىلع رظنيو

 زوو ٍةَعْصَقَو ردك خطو برش ؛لكأ آلآ .بجيو يأ ءاّهلو ءاهتهج نم
 فورظلا ينو «فزح وأ رجح وأ بشح نم كلذ ناك ءاوس يأ ءاَهوخنو ٍةَرَجَو
 .مامالل نالامتحا ةيساحنلا

 ةدتعملا نأل هام قيلي نكسم ةئيهت هيلع بجيو يأ اهب قبلي ْنكْسَمَو :لصف

 نوكي نأ زوجي لب يأ كلِ هوك طرشي الو «لوأ ةحوزم اف «ناكسإلا قحتست
 .دوصقملا لوصحل ارجأتسم وأ اراعتسم

 ةبلاطم الو ؛ىنكسلا قسح اهيف طقس ةدم اهزنم يف رهو يه تنكس ول :ًعرف
 ركذ نع ىرعلا قلطملا نذإلا نأل كلذ يف هل تنذأ تناك نإ اهعم هنكس ةرحأب اه
 .حالصلا نبا هلاق ؛ةحابإلاو ةراعإلا ىلع لزني ضرع

 ةرشاعملا نم هنأل اَهُماَدَحإ اًهِسفَن ةَمْدِخ اهب َقِنَِي آل نمل ِهْيَلَعَو لصف
 هلاق ؛جوزلا دنع كلذ أرط اذإ ام نود اهيبأ تيب يف ةأرملا لاحب رابتعالاو «فورعملاب

 .يداوبلا نود راصمألا لهأ نم تناك اذإ بجي :يدرواملا لاقو «دماح وبأ

 .حصألا ىلع ًارسوم جوزلا ناك ولو «دحاو مداخ يفكي عرف

 م وأ رح نم اَهعحَص م ىلع قافنإلاب وأ ؛ٍةَرَجأتْسُم وأ هل ةَمأ وأ ؛ةرحب
 ءروكذملاب لصحيو مادخإلا بحاولا لب «ةيراح اهكيلمت همزاي الو يأ ةَمْدِخِل

 ةرشاعملا نأل ٌِبَعَو ؛ٌرِسْغُمَو (ٌرِسْوُم «مادحإلا بوحو يف يأ ءاذَه يف ٌءاَوَسَو
 نأ :ةمدخلا بوحو ليلد ىلع مالكلا يف ةمتتلا يو ءكلذب قرتفت ال فورعملاب
 هِعَمأِب وأ ءاَهَرْيَغ هلع سلف قرجأب ةا أ ٍةَرحِب اهمَدخأ إف هيف طرش راسيلا
 .فورعملاب ةرشاعملا نم هنأل ءاَهتقفن همر اهتبحص ْنَمب ْوَأ «كليلاب َهْيَلَع َىفنأ

 ىَلَع دم َرُهَو «هنايب فلس امك يأ ٍةَجْورلا ِماَعَط سنج اًهِهاَعَط سنج
 موقت ال سفنلا نأل ,ةمودخملاو ؟*'ةيراجلا نيب ةيوست هيف ناك نإو يأ ِرِسْعُم
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 .ةيراجلا لدب ةمداخلا :ع(١) ةححسنلا يف (#)



 E۸1 تاققا باك

 سومو «رس وملاك هنأ :يناثلاو «هيلع اسايق ءحْيِحّصلا يف طُسَرتُم اذكو ابلاغ هنودب

 افلث ثلثلاو دملاو ءاهيواست الف اه ةعبات هذهو نادم ةمودحملا ةقفن نأل ثلث 7

 صيف بجيف «فورعمل اب ةرشاعملا نم اهنأل ةقفنلاك ءاهلاَحب قيلت ةَوسِك اَهْلَو

 دنع هب فحش امو ٌةَرُرَف وأ ةّيج ءاتشلا يف اه بجيو «لیوارس ال ٌةفخَو ةعنقمو

 يفتكيو ؛ال :يناثلاو «هنودب متي ال شيعلا نأل ,حّيحصلا ىلع ْمُدَأ اذكو ءجورخلا ها 1 عا صل

 هعون نود نكل ؛ةمودخملا مدأ سنج هسنج لوألا ىلعف «ةمودحملا نع لضفي ام

 دتمت السل اهكرت هب قئاللاو ؛ةئيزلل اهنأل ءيفْيظنَت هلآ آل «هب فرعلل حصألا ىلع

 ُمُدخت ْنَمَو ؛كلذل ةلازإ «ةقزت نأ بَّجَو لَم تذأتو خو رک نوف ءاهيلإ نيعلا

 يآ ءاهئادخإ بجو نات نأ صر مد اإ تجاتحا ن نإ ةَداَعل أا يف اًهَسفن
5 
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 ةجَو ةليِمَجل - ! يفو < ءاهصقتل ِةقْيقَرل ماَدخإ الو ةمأ وأ ةرح ةحوزلا تناك ءا

 .هب ةداعلا نار

 ال ذإ ةوسكلاك سيلو «فالح الب يأ ٌعاَتْمِإ نكْسَمْلا يف ْبجَيَو :ٌلّصن
 يأ هيف فرضو «ةرافكلاك كلمت ؛ماَعْطَك كَلْهَبْسُي اَمَو ءاهنالخب اهيلإ عفدي

 ُهُعفَن َماَد اَمَو ءرارضألا لحأل ءاّهَعنَم امر اب تّرَتَق ولف هريغو عيبلاب

 :َلِبِقَو مدألاو ةقفلاك ُكِيِلْمت ؛طْشُمَو ماَعَط ٍفْوُرُظَو «شرفو يأ قَوْسِكك
 ةجاحلا تقو وه ذإ يِفْيَصَو ءاتش لوا ةَوسِكْلا ىّطْعَتو ؛مداخلاو نكسلاك عام

 ين ُدَّدَجَي ءطسبلاو شرفلاك رثكأف ةنس ىقيي امو «مويلا َلوأ ةقفنلا ملست امك اهيلإ

 ىلع اهتيرطت اهيلعو :ةنس لك ددجت ال زخلاو مسيربالا ةّبْج اذكو «هديدحت تقو

 يف تفلت اذإ ةقفتلاك «ُكِيِلْمَت الف نإ ْلَدْبت ْمَل ريف الب هيف تفلت اذ ةداعلا

 ۰ :لدلا ا :انلق نإف ءاهدي

 اهيلع اهلماحتو اهيف اهددرت ةرثكل قزمتلا ناوأ لبق تقزمت وأ اهتفلتأ ول :ًعرف

 .فالخلا ىلعف
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 تام ول اذكو «كيلمتلاب لوقلاىلع يأ درت ْمَل ءلصفلا يف يأ هيف ت تنام نإ

 مل ولو دنس ؛عاتمإ :انلق نإف «هيف تتامف مويلا ةقفن اهيلإ ملس ول امك جوزلا

 .الف ؛عاتمإ :انلق نإف ؛كيلمت اهنإ :انلق نإ يأ يدق هدم سک

 بجي رهملا نأل ِدَقَعْلاب ال نيكذشلاب ْبجت ,ةقفنلا يأ هنأ ُدْيِدَجْلا :ٌلصق

 بحاولا سابتحالاب يأ دقعلاب بحت اهنأ ميدقلاو «نيفلتخم نيضوع بحوي الف دقعلاب

 یو اقا ن ءرارقتسإلل ارش ُنيِكاَف ؛تطقس ترش ول :معن ءرهلاك هب

 تزشن اهنأ ىعداو «هيلع اقفتا نإف «همدع لصألا نأل «قدص «نيكمتلا يف يأ

 ْضِرْعَت ْمَل نِإَف ءزوشنلا مدع لصألا نأل ؛اهلوق لوقلا نأ حيحصلاف ؛تركنأو «هدعب

 عزل نم كو لع تشرف الو نيكس مدد ا ق دق قال

 ل و دْلَب مِكاَحْل ٌمِكاَحْلا بتك باغ نِإَف ءذئنيح هنم ريصقتلاف هدوحول ربحا

 ول لك ىلا لَعْقَي مل نف ءاهملستيل اليكو يأ َلْكَوُي وأ َةْيِجَيف
 ٍةَنْوْنَجَم يف ُرَبحْعُمْلاَو «هنم عانتمالا نأل ءاهل ميلستلاك لعجو يأ ءيِضاَقْلا اًهَضَرَف

 ةعاطلا امه بدو ءامهضرع ال يأ لَ ضرع فاو
 ةلمج يف نوكي نأ نيب قرف الو ؛ّدش نم الإ ,عامجإلاب ,زؤشسب طقنستو :لْصَف

 وهو ي | جؤر ٌةَلاَبعو ردع الب سم عم ْولَو «حصألا ىلع هضعب يف وأ مریلا

 الب هِيَ نم ُجْوُرخْلاَو نالا مايقل ٌرذُع طولا ُهَعَم رضي ْضَرَم ْوَأ هركذ ربك
 ررضلا لوصحل «مادهنا ىَلَع فرْشُي نأ الإ ءاهيلع بحاولا اهتفلاخمل روشن نذإ

 ؛ىلوألا يف نيكمتلا دوجول طِقْسُي ال ِهيَجاَحِل وأ عم بذا اَهرَفَسَو هيف اهماقع
 ؛ةدكمشم رغ اهنل فأل يف طقس اةيجاحلو تيا يف طقسلا رهو
 .هنذإ دوجول بجي

 .تاقدصلا باب يف يعفارلا هركذ «طقسي ال هعم هنذإ ريغب اهرفس :ٌعْرف

 مث هنذإ ريغب هككسم نم تحرح اذإ امك يأ تعاطف باغف ترش لو

 نم دب الف هتضبق نع تحرح اهنأل ٌّمّصَأْلا يف بجي ْمَل «بئاغ وهو تداع



 AY تاققا بانک

 درجمب نالصحي ال امهو ؛نيفنأتسم ملستو ميلست
 ؟ بک :يناثلاو «هنكسممىلإ اهدوع

 اَهّقْيرَطَو ,قاقحتسإاإلا داع ضراعلا لاز اذإف ج ورخ ا ضراعب لاز قاقحتسالا نأل

 .ميلستلا ءادتبا ف يأ َقَبَس امك ٌمِكاَحْلا بنكي نأ

 ا او ب ا

 لعق ةقفنا الذ يقل ءطولا ةكم تن اي

 إو ءتبجو اهملستف اهسفن يه تملس ولف هيلع اهضرعو يلولا اهملس اذإ

 ىلع اهسفن تضرعو «عامجلا هنم ىتأتي ال يأ رْيِفَصِىَلَع ٍةَرْيبَكِل بج اّهنأو
تمتسالا تاوف هلباقم هجوو ءاهتهج نم عنام ال ذإ ؛هيلع ال «هيلو

 قهارملا امأ ؛عا

 هنذإ ريغب ولو «هيلإ ميلستلابو «هيلو ىلع ضرعلاب ًاعطق ةقفنلا همزلتف

 .رهظألا يف بجت مل نيريغص اناك ول :ٌّعْرَف

 نإ هكييخت كيني مك ذإ زز نذإ الب قرح أ عب اهمارخإو :لنعن # رل
 يفق نب ْوَأ همكح قبس دقو يأ ءاهيجاحإ َةَرِفاَسُمَف جرحت ىتَح الف َكَلَم

 ببس نم ءاح عاتمتسالا تاوفو ؛هتضبق يف اهنأل جرحت مل اَم ةقفن اَهَل حصألا

 :مامإلا لاق ؛ةضورلا نم هطقسأو يعفارلا هاكح امك «نرعطاق عطق هبو «هيف نوذأم

 الخلاو «عاتمتسالا تاوفل ؛ةقفن ال :يناثلاو «نورثكألا بهذ اهيلإو ءرّهشأ يهو

 تحرحخ نإف «طيسولا يف هيلع هبن امك قحتست ال تجرح اذإ اهنإ :انلوقىلع عرفم

 .همكح فلس دقو ءاهسفن ضرغ يف ترفاس دقف

 اًهْعْْمَيَو

 رهو هموص اهل زوجي ال لب ءاهيلع بحارلا هقح لحأل «لفن ُمْرَص

 اهضارعإو «نيكمتلا نم اهعانتمال رّهْظألا يف ٌةَرِشاَنَق تب نإف «هنذإب الإ رضاح

 تعرش امع جورخلا اهو «هتضبقو هراد يف اهنأل ءال :يناثلاو «بحاوب سيل ام هنع

 :يخارتلا ىلع هنأل اعنف لفك قي آل ُةَءاَضَق دَ ْحّصُأْلاَو «تءاش ىتم هيف
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 نإف ءًاضيأ طوقس ال حصألاف ؛اهيدعتب قيضت نإف ءال :يناثلاو ءروفلا ىلع هقحو

 .روفلا ىلع هبوجول ؛اضيأ طوقس الف ءءاضقلا تقو قيضتو رذعب ءادألا تاف

 :دماح وبأ خيشلا لاق ءاهب عاتمتسالا دارأو «ةالصلا ًءعاضق تدارأ ول :ًعْرف

 هنأل ءءاضقلا ميدقت يدنع حصألا :يدرواملا لاقو «ةمذلا يف هتوبثل هقح مدقي

 نأ ىلع ناينبم امه :ليقو ءاعرش تقولاك راصف ؛ةنكْمْلا نمز لوأ يف قحتسم
 لوا ةبوعْكَم ليجغت نِ َعِناَم ال هنو «؟ روفلا ىلع يه له !ادُْعت ةكوزملا ةالصلا

 .معن :يناثلاو ءامهلضفل ةزايح ار نسو يتق
 فالخب «سيمخلاو نينثالا موصك ةقلطملا تادابعلا لفاون نم اهعنم هل :ٌعُرف

 .حصألا ىلع ءاروشاعو ةفرعك ننسلا بتاور

 مئاق عامجإلاو «هتطلسو جوزلا سبح ءاقبل وَما ِةّيِْجَرِ بجُيَو :لصف
 يلف ةدالولا دعب تقلط :لاق ول معن ءىنكسلا اذكو ءاه ةقفنلا بوحو ىلع

 توبثو ةدعلا ءاقب يف هلوق لوقلاف «يتدع تضقنا دقو ؛اهلبق لب :تلاقف ؛ةعجرلا
 نإو ءامل ةقفن ال هنأ هاضتقمو «يعفارلا هب مزح امك ءاهمعزل اه ةقفن الو «ةعحرلا

 حوزلا ركنأو نئابلا قالطلا لصأ يف افلتخا ول اذكو ءاهقاقحتسا اهراكنإل اهعجار

 ًاسيقم الصأ هلعجو ٍمْممَقلا باتك يف يعفارلا هدروأ ام وه :بلطملا يف لاق «فلحو

 بحت ال اهنإف يأ يِفُظَت ةو لإ «بوحجولا مالا يف هصن رهاظ نکل :لاق «هیلع

 .هلجأل كلذ عرش يذلا ىنعملا ءافتنال

 لاوزل ةونسك الو هَل قف ال ثق وأ علب نالا لِاَحْلاَو هيلع بوجولا مدع
 تآلوأ نك ْنِإَوإ :ىلاعت هلوقل ءِلِماَحِل ناّبجتَو ءاهنع ىفوتلا تهبشأف ةيجورلا
 مزات اهتأل ءلمحلا ببسب يأ هَل ءاضيأ مادألا بجو ٩ھا وقفنا لمح

 «همدعب اهمدعو هدوجرب اهبوحول ءِلْمَحْلِل :لوق يِفَو ءةيافكلاب ال ةردقمو ءرسعملا
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 ٍةهْبُش نع لِماَحِل ُبجت ال لوألا ىَلَعَف ءاهئاذغب ىذغتي هنوكل همأ ىلإ تفرص امثإو

 ؛بجت :يناثلا ىلعو ؛ىلوأ هدعبف نيكمتلا لاحب اهقحتست ال اهنأل ءِدِساَق جاك وأ

 هتساو «ةنضاحل لاك هتيبرتب اهمايقل :مامإلا لاقو هل عبات لماحلا نأل :روهمجلا لاق

 ناو ةافَو ةدَعُمل ةقفن الو :تْلَق .ةيافكلا يف هعم ثحبو ةنضاحلاب هقاحلإ يعفارلا

 لاق بلسم طرشیلع يطقرادلا يف حيحص ثيدحل َُلْعَأ هل او :ًالِماَح تاک

 .ًافلاخم هيف ملعأ الو :يعفاشلا

 مامإلا دنع حصألاىلع اه ةقفن الف ءاهلمح عضت نأ لبق تام مث اهنابأ ول :ٌعرف

 سيقألاو :يلازغلا لاق «توملا دعب ةنضاحلل ةقفن الو «ةنضاحلاك اهنأل ؛هريغو

 .اهنم عضوم يف ةضورلا يف فنصملا اذكو «ريغصلا يواحلا يف هب مزجو «بوحولا

 مأ تداز ءاوس يأ ةيافكلا ( بجت : :ليِقَو «حاکنلا ِنَمَرَك هردم و ٍةَدِعْلا ةَقَف ةَّقفو

 اوكحف هوعباتمو مامإلا دش: لاق «لوألاب ررهمنلا عطقو :ةضورلا يف لاق «تصقن

 نرس ل

 ءاوس يأ ءِلْمَح ٍرْوُهَظ َلِبَق اَهُعْفَد بج لَو «باتكلا | يف كلذب مزح مث ًافالح

 اَهُحْوَر اًهْنَع ىَنوتمْلا ٍلِماَحِْل سل ] :لاق ؛امهنع هللا يضر هّللادبع نب رباح نع 915
 . ١7ص 4 ج :(50) ثيدحلا :قالطلا باتك :ننسلا يف نطقرادلا هاور .[ ةقفت

 رر مكن نر نينار : ىَلاَعَت هلم يف لاَ ءِساّبَع نبا ِنَع ةّمِرْكِع نع @

 خيمتف [774 /ةرقبلا ] 4 اًرخإ َرْيَغ لْوَسْلا ىلإ عام ْمهجاَوْرَأل ةّيِصَو ؛اجاَوْرأ

 نبش ذا لوح لأ عو وشف علا نم هل ضر ذمار ب ك

 خسن يف باب :قالطلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(ارشَعَو رها أ ةعبَرأ اهلج

 :ىريكلا ننسلا يف يئاسنلاو .(۲۲۸۲) ثيدحلا :تاقلطملا أ ةدع نم هب ىنثسا ام

 هنع تكسو .(019/1/١ا/9 ثيدحلا :اهنع ىفوتملا عاتم خسن باب :قالطلا باتك

 ريغ نسم هاور يئاسنلا نكلو .لاقم هيفو دقاو نب نيسحلا نب يلع ينو دواد وبأ

 .(؟/007م) مقرلا يف هقيرط

 دنسأ ؛۲۲ 4ص ه ج :ةافولا ةدع :ددعلا باتك ؛ظط يعفاشلل مالا باتك یف ©

 اَهُحْرَر اَهنَع ىو سيل ] :لاق ؛امهنع هللا يضر هلل ادبع نب رباح ثيدح

 .[ ثاَرْيمْلا اًهْبْسَح ؛ةَقَقْ



 ار 9# ت

 تاقفتلا باعك

 ىستح :َلْيِقَو «ةفلاسلا ةيآلل موب اموَي ّبَجَو َرَهَظ اذا ءلماحلل وأ لمحلل هانلعج

 مأ ملعي لمحلا نأ ىلع مهضعب هانبو «ببسلا نقيتي نأ ىلإ ةءاربلا لصألا نأل عض
 ةأرملا نأل ِبَمْدَمْلا ىَلَع ناَمّرلا ًيِيعُمِب طقْسن الو فيجو ال لوق اذهو ؟ ال

 كلذلو «ةحوزلا ةقفنك ناكف «لمحلا عافتنا نم رثكأ اهب اهعافتناو ءامل ةّمحتسم

 ؛لمحلل وأ اه ةقفنلا نأ يق فالنلا ىلع ءانبلا :يناثلا قيرطلاو «ةردقم اهنإ ؛انلق

 .بيرقلا ةقفنك تطقس :يناثلاب انلق نإو «ةجورلا ةقفنك طقسب مل لوألاب انلق نإف

 اهضرفي م نإو يلع اني تتَراَص تربص إًف ؛ةقفنلاب يأ ءاھب ٌرَسْغَأ :ٌلئمف

 حيرت و يفورعمب كاسل :ىلاعت هلوقل ءرهْظألا ىلع حسا اهل الإ ؛يضاقلا

 ةيضام ٍةدم ةقفنل خسف الو ٌرظْنُم رسعملا نأل ءا خسف ال :يناثلاو <“ ناب

 :يناشلاو «هتردقل قل باغ أ رضخ روم عنب خشم ال ذأ حصألاَو «حصألا ىلع

 ؛هنم ناطلسلا قفنأ رهاظ لام هل ناك ولو «ةيناثلا يف ةعامج هححصو .اهررضتل ءال

 لصأ يف ىرحأو «هلام نم ءيش ىلع ْتَرَدَق ول اذكو فالخلا عضوم كلذ سيلو
 الخلاو هتركذ امك فالخلا يفنب مزجلا يعفارلا يف يذلاو «فالخلا هيف ةضورلا

 اضيأ هب خسف ال «هراسعإو هراسي ؟*انلهَح ولو ءاهقح ىلإ ٌلصت اهنإف هل هجو ال

 .ققحني ل ببسلا نأل «يعفارلا مزج هبو «حصألا ىلع

 اهمزلي الر يآ خنق اهل صقل ٍةقاَسَمِب ناك نإ هلام ْباَغَو ٌرْضَح ولو

 «ليجعتب ٌرَمْؤُيَو ءاه خسف ال يأ ءالق ءاهنود ىلع ناك نإر يأ الو «ربصلا

 نأ الإ مهللا «ةنملل ُلُْبقْلا اَهْمَرْلَي ْمَل «ةقفنلاب يأ ءاهب لج عر ولو ءراتصخإلاب
 «جوزلا ىلإ ةقفنلا عربا َمُلَس نإ :معن هرجح تحت جوزلاو ًالصأ عربتملا نوكي
 ىَلَع ُه ُةَرْذَقَو هيفاك يف يمزراوخلا هركذ ءاهئافتنال اه خسف الف ءاهيلإ وه لسو

 تالآب بستكي ناك ول :معن «لبقتسملل ردي نأ هيلع سيل هنأل ,لاَمْلاك ِبَْكْلا

 : .۲۲۹ / ةرقبلا 7 4)

 .انلهج ولو لدب ءانلهَجَو )١(: ةحسنلا يف (*)
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 «هب رسوم وهف «هلمع تيوفت لباقي ام هل دب ال هنإ :يدرواملا لاق دقف «يهاللا

 ةيدهلا ىنعم يف هنأل ءارسوم هب نوكي هسفن بيط نع مجنملا هاطعي اميف هركذ اذكو
 راَسْغإلاَو ءعامجإلاب سم ةَ نع هرجعب خسف اًمنإو اروظحم لعفلا ناك نإو
 يف نُكْسَمْلاَو مذألاب اَذَكَو ءاهنودب موقي ال ندبلا نأل ققفلاب وهك ٍةَوِْكْاِ
 ظ .امِهِمَدَعِب اهررضتل ,حصألا

 راب

 هححص ام وهو «هنودب ةا مايقل ملغأ هلل و ,مذألا يف عملا حصألا :ْتْلَق

 مدع هحوو ريبكلا يف همالك هاضتقاو ًاضيأ حصألاب ربعو ريغصلا حرشلا ف يعفارلا
 ًاعضوم وأ ادجسم مدعت ال اهنإف «هنودب موقت سفنلا نأ «نكسلاب راسعإلاب خسفلا

 .بيجع هيجرت وهو ًاحابم

 2 اید ضوعلا راصف «ضَوعُمْلا فلتل دعب هل «سالفإلاك ضوعملا ءاشب عم ضوعلا

 ال عضبلا نألف «هدعب امأو يدقت املف ءطولا لبق امأ ًاقلطم 0*2بجي :يناثلاو «ةمذلا
 لشم هريحأتو رهملا تاوف يف سيل هنأل ءاقلطم عملا :ثلاثلاو .ةدحاو ةئطوب فلتي

 عطقلاو «هرذعتب دقعلا خسفيىتح ضاوعألا سايق ىلع وه سيلو «ةقفنلا تاوف ررض

 «نيرثكألل ريغصلا حرشلا يف هبسنو ؛ةعامجل يمعفارلا هازع لوحدلا لبق خسفلاب

 .نيلاحلا يف فالخلا درط حيجرت يف ررحما عبت فنصملاو

fa 

 هب حرص «روفلا ىلع رايخلا اذه فسصملا مالك ىضتقم :اًمْهُدَحَأ :ناّيّيبنت

 هيقابب جوزلا رسعأو هضعب تضبق ول : يناثلا فالح ةمتتلا يف ام ىضتقمو يعفارلا

 .ةلأسملا قلطأ

 دهتجب هنأل هيف اَهَل ْنّذََي وأ خفيف ُةُراَسْعِإ ضاق َدنِع تي ىتح حسف لَو

 بجي لدب تبثي )١(: ةحسنلا ف ()



 تاققا باک 14۸۸

 ةدم اهنأل ماي ة نالت لاهم 0 ءةنعلا ف امك ؛خنسقلا زج :لوق يف من هيف

 «نذإ ررضلا ءافتنال ةتقفن مْلَسُي نأ لإ عباًرلا «مويلا ةَحِْيبص ُحْمسَفْلا اهو «ةبيرق
 اهررضتل «تس ل رک عو ثلا اق ٍةَفقن الب ناتو ىضق ؤأو
 رجعلا لاوزل فأتت :ليقو "هللا يف خسفتو رخآ 1 اموي ريصتف «فانكتسالاب
 ال هيلع ام فري مل اذإ هنأل ٍةَقَقلا ليصْحَتل ةا نمر جْوُرخْلا اهل لوألا
 ةَعَدلا تقو هنأل ءجوزلا لزنم ىلإ يأ اليل ٌعْوْجُرلا اًهْيَلَعَو حلا كلع

 رضلا نأل دعب حسَفْلا الف اَهَلَق هراسغإي َةَمِلاَع ةتَحَكن و أ هراتسغإي اسَيِضَر ولو

 هرز خف لو رسا دد مدما الف ٍرَْمْلاب هراسإي تير ولو ؛ددجتي

 بونی ال امك ءامهتحلصم هيف ناك نإو يأ ةََقتو ريمي راسغاي ةنونجمو ٍةَريفَص

 .قالطلا يت امهنع

 ْنِإَف ءانوانت يف قح ةبحاص اهنأل نسفلا اهل ةقفنلاب ةَ ُجْوَر َرَسْعأ ولو
 «ديسلا | اهاقلتي مث اهل لصألا يف ةقفنلا | نأل ٌّحّصألا يف ٍدّبَسلِل خسف الف تير

 :لوَقَيَو هيلع نِي ال نأب لإ اًهئجْلُي نأ هلو ءاهيلإ خسفلا نوكيف كلمت ال اهنأل
 دوعي اهتاوف ررضو «هل ةقفنلا يف كلملا نأل «خسفلا هل :يناثلاو ءيِعْوْج و يِخَسْفا
 .هيلإ
 ع

 اوناك اذإ ًادجو ةدح يأ الع ْنِإَو وأ بأ .أ يأ ااا هَ مري :لنصف
 :ىلاعت هلوقل «َلَفَسم إو رسحلا ي يأ كو :فورعملاب ةبحاصملا نم هنأل ؛ًرارحأ
 ؛مألا ىلع اهبوحو امأو © 77يفوُرعَمْلاب َنُهتوْسِكَو نقرر هل ولوم ىَلَعَول
 مالكو «بوجولاب هنم ىلوأ تناكف ةنونظم بألا ةّيضْعبو ةققحم اهتيضْعَب نألف
 نإَو ءررث يبأل فالح كلذك رمألاو رك ام ادع نم ةقفن يفنب رعشي فنصملا
 .ةبارقلا دوجول ءاَمُهنْيِو فلسا

 ۲٣٣. / ةرقبلا (١؟5) هيلات يف )١(: ةحسنلا ف (©)
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 سيل رسعملا نأل ءهِْرَي يف ِهِلاَيِع تّوفَو ِهتْوُق نع لضافب ٍقِفُمْلا راسي طْرَشب
 قح اهنأل «هريغو راقع نم يأ نْيَدلا يف ايب ام اَهْيِف ٌعاَبيَو ءةاسارملا لهأ نم

 ءايحإ همزلي هنأل ٌمَّصألا يف اَهُبسَك ابوسك ُمَرْلَيَو ؛نيدلا هبشأف هل لدب ال يلام
 قّرف لوألاو «نيدلا ءاضقل همزلي ال امك ءال :يناثلاو ءهلصأ اذكف بسكلاب هسفن

 الو ياك ِكِلاَمِل ُبجت الو هردق طبضني ال نيدلاو ريسي اهردق ةقفنلا أب

 وأ اعمر تاک نإ بِستكُم ريغ رْيِقَفِل بجتو «نذإ ةحاحلا ءافتنال ءاهبرستکمل

 ىمعلاو ضرملاب زحاعلا نمزلا ىنعم يلو هسفن ةيافك نع هزجعل ءاتونجَم وأ ارْيِفَص
 :اهَْسْحَأ َلاَوْقَأَف ءانونحب وأ ًاريغص وأ ًانمز نكي مل نإو يأ او «يوضغبلا هلاق

 ةردقلل عنملا :يناشلاو «هلام عاستا عم بسكلا هبيرق فلكي نأ حبقي هنأل بجت

 بحت :ثلاشلاو يأ ءعْرَف ل «لصأل كثلاثلاَو ءلالا ةلزنم لزان هنإف بسكلا ىلع

 فلكي نأ فورعملاب ةبحاصملا نم سيل هنأل ؛سكعلا نود عرفلا ىلع لصألا ةقفن

 لاق امك ره معا هللاَو ُنَهْظَأ ثلاَثلا :ْتْلُق .نسلا ربك ىلع بسكلاب هلصأ

 .ًاضيأ هيحرش يف يعفارلا داريإ ىضتقم وهو

 اقثال هنوك طارتشا نيهحولا ىرقأف ؛بسكلا نع زجعلا انطرش اذإ :ٌّعّرَف

 ظ .ةاساوم اهنأل ةَياَفِكْلا يهو

 دنع مداخلاو ىنكسلاو ٌةوسكلا اذكو «ترقلا بجي امك ًاضيأ مالا بجي :ٌةيبنَ

 .هيلإ جايتحالا

 باب يف يعفارلا هركذ ةيودألا نمو بيبطلا هرجا ًاضيأ بيرقلل بحت :ٌعُرف
 .تاقدصلا مسق

 عفدل اهنأل «كلذب ًايدعتم ناك نإو يأ ههْيَلَع ايد ُرْيصَت لَو اًهِتاَوَفِب طقستو
 ْؤَأ ضاق ضْرَفب الإ :ةضواعم اهنإف ؛ةجوزلا ةقفن فالخب تلاز دقو ةزجانلا ةحاحلا



 تاقفنلا باک 5۹.

 ضرفب كلذ دكأتل ةمذلا يف ًانيَد ريصت اهنإف يأ ينم وأ ةي ضار يف ِهِنذإ

 «يلازغلا عب وهو «يعفارلل اعبت ضرقلا يف فنصملا هب مزج اذك هيف هنذاو يضاقلا

 .هنم هعجارف لصألا يف هتحضوأ امك ًالقنو ًاثحب عونم وهو

 ابلاغ شيعي ال دلولا نأل للا اَهِدَلَو ٌعاضْرِإ «مألا ىلعو يأ اَهْيَلَعَو :لَْن
 مل نإ ءءابللا هعاضرإ دعب يأ ُهَدْعَب مث «ةريسي هتدمو جاتتلا لوأ نبللا وهو «هب الإ

 مل اتدج ْنِإَو هل ٌءاقبإ امهيلع يأ ُهْعاضْرِإ ْبَجَو ةّيبْجَأ وأ يه الإ جوي

 يأ هِيَ ةَحْوُكَنَم يهو ؛هعاضرإ يف يأ «تَبْغَر ناف هيلع قافنالاك ملا رخت

 هب عاتمتسالا قحتسي هنأ ,حصألا يف اهتم هل هَل ا ةعراطم تناكو عيضرلا بأ

 ُةَحْحَصَو ءاّهْعنَم ل سبل حملا :سْلُق .عنملا هل هركي :معن ؛عاضرإلا تقو يف

 نع لوألا لقن ةيافكلا يف عقوو «دلولاب ًارارضا هيف نأل ملْغَأ هل او ءنْورَتْكَألا

 روفول 0 ْتََلَطَو اقفتا نإ لق قبس هلعلو ءاضيأ روهمجلا

 يأ ءلقأب تَيض تصر َرؤأ ةيجَأ تع ربت نإ اذکو هررضتل ءالف اهَقْوَف وأ ءاهتقفش

 الف زا ًاوعيضرتست نأ مدر نِإَوت :ىلاعت هلرقل ءرهظألا يف يف «لثملا ةرحا نم

 .فلس امل باجت مألا نأ : يناثلاو "ا کیلع حان

 يأ ءاقفنأ ءامهمدع وأ ةئارولاو برقلا يف يأ ُهاَعْرَف ىوتا ْنَمَو لف
 حصأْلاَف كلذ نم ءيش يف افلتخا نإو يأ الو ؛ناتنب وأ نائبا :هلاثم «ةيوسلاب

 ملا يف ثرإلابف ءبرقلا ين يأ ,ىوتمسا نإ رابتعالاب ىلوأ هنأل ءاَمُهَبْرْفَ
 اذه يبرق مث ثرإلاب :يناثلاو ءانه يعرم ريغ ثرإلا نأل ءال :يناثلاو هرقل

 هنع هب ربع امك بهذملاب حصألا لادبإ يغبنيو (اَمُهبرْفَأ حس حصألاف) :الوأ هلوق لباقم

 .ًاضيأ رّرَحُملا يف امكو «يعفارلل اعبت ةضورلا يف

 هجو ! ناَهْجَو «ثرإلا بسحب يأ ؟ ِهبْسَحب ْعْرَوبي مَ ناَيوتْسَي ناروا
 ةوق ةدايزب ثرإلا ةدايز راعشا ؛يناثلا هحوو «ةثارولا لصأ يف امهكارتشا ؛لوألا

3 

 , 7717" / ةرقبلا (9"1)



 4۹۱ تاَقَقتْلا باك

 يف هانمدق امك ءأئيش هيف فنصملا ححصي م يذلا يناثلا عضوملا وه اذهو «ةبارقلا

 :هيحرش يف يسعفارلا لاقو «عزو يواستللو ريغصلا يواحلا ةرابعو .ةعامجلا ةالص

 أ نيهجولا دحأ نأ ؛ٌريبك جاتحلاو «همأو هوبأ عمتجا اذإ اميف لوصألا عامتجا يف

 هيف «ثرإلا بسحب ًانالثأ لعجي وأ امهنيب ىوسيف اذه ىلعو :لاق ءامهيلع عزوت

 .يناثلا امهنم ححر «ناهحو
8 

 چ مص

 يف امهئاوتسال غليل اًمِهْيَلَع :َلْيِقَو ةروكذلا ةوقل بألا ىَلَعف ناَوْيأ هل مَ
 برقا الإو ُبَرْفألاَف ضب ْمُهُضْعَب ىلذأ نإ تاًدَجَو ڈادجأ وأ ءبرقلا

 بأ مدَقيف .هيلإ ةيبزلا ضيوفتب رعشت اهنإف لاما ِةَيألوب لقوا ثرإلا :ليقو

 .هب هداريا رعشي امك ال ؛ةقيرط وه ؛امهنیب (َلْيِو) هلوقو «مأ بأ ىلع بأ

 .ىوقأ هتبرصع نأل َدْعَب إو عقلا ىلع ٌحّصألا يفق ٌعْرْفَو لنص هل َْمَو
 امل اباحصتسا بألا ىلع اهنأ :يناثلاو «هتمرح مظعل هيبأ نأشب مايقلاب ىلرأ هنألو

 يأ (نْوُجاَتْحُم وأ «برقلا يف امهئاوتسال ءامهيلع اهنأ :ثلاثلاو ءرغصلا يف ناك

 :لبقو ْتراَوْلا :ليقَو .برقألا مل ؟ ءاهدكأتل فجور هدم «مهنع دوجوملا قاضو

 .هنيعب فالخلا كاذ وهو فلس امل لولا

 اهع هتياقوو يأ هس ىرمأب يأ ُلِقَتسي أل نَم طفح :ُهَلاَصَحْلا لصف 72

 ءاهيضح ىلإ هُّمضت اهنأل بنجلا وهو ءاحلا رسكب نضحلا نم ةذوخأم هكلهي
 اذإ اذهو مرح طرفل أ َنُهَالْوَأَو ءاهيلإ ىدهأو قفشأ نهنأل اهب قلا ثانإلاَو
 قحأ ةحوزلا وأ جوزلاف نكمم عاتمتسالاو ناك نإف «جرز درُضْحَمْلِل نكي م

 ا نكي مل نإف ءةدوملاو نوكسلا نم امهنيب امل نييبنجأ اناك نإو «ةلافكلاب

 إلا يف اهايا ٍنوتكراشأ «ٹاناي نيلي تاه مَن ءجوز نكي مل ولامکف

 7 َنُهَدْعَب ُمُدَقَت ُدْيِدَجْلاَو «ىبرقلاف ىبرقلا نهنم مدقُي يأ :ُنُهيَْأ ُمدَقُي «ةدالولاو

 ر نير مألا تاهمأ اهيلع تمّدق اغزو ءروكذملا ىنعملا يف مألل اهتاواسمل ءوبأ
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 ؛كلذدك 6 يب م مل «كلَذك بأ يبأ م هانلق امل ,شاناي ٌتاَيلْدُمْلا ايتا |



 تاقفنلا باك 44۲

 ؟""اهتاهمأو مألاك ةئاروو ةدالو نه نأل «ثانإب نيلدي يأ

 نضكر نهنألف ؛تارحألا امأ ٌنِهْيَلَع َنْمَدَقُي تألاحلاو تاَرَحألا ُمُيدَقلاَو
 اجأو ؛يراخبلا هاور امك مألا ةلزنمب اهنإلف ؛ةلاخلا امأو ,نطبلاو بلصلا ف هعم

 ٌتخأ ُمَدَقَتَو «تالاخلاو تاوحألا نم قفشأ تادجلاو «ةقفشلاىلإ رظنلا نأب ؛ديدحلا

 خأ تنبو مألاب يلدت اهنال تْخَأَو 2 تب ىَلَع َةَلاَحَو ءاهبرقل ِةَلاَخ ىَلَع

 ىَلَع ِنْيَوبَأ ا نم تخار معلا ىلع ثاريملا يف ألا نبا | مدني امك َةمَع ىَلَع تخأو

 نم تخ ىَلَع بأ م تخأ أ ُمْيدْفَت ُحصألاَو ءامهتقفش ةوقل .انهيَحأ نم تخأ

 ٍةَّمَعَو ٍةَلاحَو صوصنملا وه لوألاو :مألاب اهئالدإل هسكع :يناثلاو ءاهترقل أ
 يف اهترقل ناك كانه ميدقتا نال ؛ال :يناشلاو ءاهتهج ةوقل 7 اَمهْيَلَع بأ

 ؛مألا بأ مأك يأ ثر ال ٍةَدَج ّلُك ُطْوُقْسَو ءامهنم ةدحاول ثرإ ال انهو ءثرإلا
 نهتدالول ال : يناثلاو «بناجألا تهبشأف «لاحب ةناضحلا يف هل ّقح ال نمي يلدت اهنأل

 .نهفعضل الأ ؛تاروكذملا عيمج نع نرخأتي نكل «نم ةيضعبلا ماكحأ لومشو

 «تنبلا ٠ نبا تنبك ثري آل رکڌب یلذت مرم لک ٠ ةطقاسلا ةدحلا ىنعم يف عرف

 ةبارقلاب اهتقفشل ةمع تنبو يأ یخ تنبح مرخَم ريغ نأ ند مألل معلا تنبو

 ال :يناقلاو «ثراو ريغب يلدت اهنإف ءةطقاسلا ةدحلا فلاختو «ةثونألاب اهتيادهو

 یس .ةَكم لحن ُهرُعَدي نأ ةكم لأ ىبأف < هي بنل َرَمَتْعِإ :لاق ؛هظ ءاربلا نع ع1 8)

 مهتعبتف متعب ذي يبللا جرح ؛ُلَحألا ىَّضَمَو اًهَلَد امل .ماَنأ ثالث ميف نأ ىع ْمُهاَصاَف
 ةا كنو ار ءاَهدَيب ٌدحأف يلع يلوا اع اي مَع اي رمح ةا

 نيا يهو ءاًهتذحأ انأ) :يِلَع لاق ر .رفْعحو ديرو يِلَع اًهيِف مصاف .اًهيِلِمْحا كمع

 اهب ر .(يبخأ ةنبا) دير َلاَقَو .(يِتْحَن اًهَتلاَحَر يع بار رَْعَح لاو .(يّمَع
 باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ملا لم ةلاَحلا ] :لاقر اهيل خي يبل
 :ءاضقلا ةرمع باب :يزاغملا باتكو ؛(55959) ثيدحلا :بتكي فيك باب :حلصلا

 يلع نع (۲۲۷۸) ثيدحلا :قالطلا باتك :ننسلا يف دراد ربأو .(4551) ثيدحلا

 .[ م ةلاَحْلا امنإَو ] ظفلب هيض بلاط يبأ نب



 144 تاقا باتک

 .ماتلا طالتحالا اهيف عّميو ءرومألا نطاوب ةفرعم ىلإ جوحت ةناضحلا نأل ءاهقحتست

 خألاو دجلاو بالاكءثراَو مّرْحَم ركذ كل تو ,مراحم اب اهصيصخت طايتحالاف

 ىَلَع ,ةيمرخن او ةيالولاو ثرالاب مهتبارق ةوقو «مهتقفش روفول «معلاو خألا نباو

 ,حيجلملا ىلع مَع نياك ِمَرْحَم ريغ اكو «هباب يف مدقت امك يأ شرإلا بنت

 ىلإ اهراقتنال ةناضحلا نع ةدبعب ةروكذلا نأل ءال :يناثلاو ءاضيأ مهتقفش روفول

 ءامهريغ فالخغ امهتقفش روفوو امهتدالول دحلاو بألل تبنت امنإو ءاهيف ةبانتسالا

 .اهريغ ةأرما وأ هتنبك يأ < يع ةَ اإ ْلَب ةاهتنشُم ِهْبَلِإ لست الو

 .ةقفشلا ةنلفم يه لا ةبارقلا مدعل قتعملل تبثت ال ةناضحلا نأ حصألا عرف

 نود يأ ثرإلا و أ قمعلا نباو لاخلا نباك يأ هةيمَرْحَمْلاَو ثزإلا دف نر

 «ةبارقلا فعضل مش ةناضح ال يأ ٌمَصألا يف الف «ألا يبأو لاخلاك ةيمرحا

 َعَمَتْجا نإَو ءاهدوحول معن :يناثلاو «ىلوألا يف هب عطقلا ةضورلا لصأ ف ححصو

 :َلِيِقَو .هبرفل «ُبآلا مث ءاضيأ فلس امل اهَناَهمَأ مت فلس امل ألاف ثانإَو روك

 ناك مألا نم هلوق فذح ولو «ألاب نهئالدإل ألا نم تحألاو هللا هيلع ُمَدَقَ

 ىَلَع ٌلطصألا ْمُدَقُيَو ؛هيلع امهئيدقتب هجو بأللو نيوبألل تحألا ف نإف ءىلوأ

 اذهب همزجو ءبسنلا يشاوح يف نيعقاولا براقألا ىلع لوصألا مدقنتو يأ ةَيِشاَحْا
 كلذ يف عبت :معن 4 نم تحألاو ةلاخلا مدقت :هلبق ليقو ءهلبق هلوقل فلاخ

 حّصألاَف ءلصألا يأ ءدقف نإ ءاضيأ ةضورلاو نيحرشلا ف كلذك وهو رّرَحُملا
 : ةثونألاب ميدقتلاف برقلا يف ايوتسا نإف يأ .ىثنألاف الار «ثرالاك ُبَرَقألا

 نإو ةبارقلا ءاسن :يناشلا هجولاو «عازنلل اعطق غ رقيق «هيف ايرتسا نإف يأ و

 :ثلاثلاو ءاه حلصأ نهنأل ؛تابصع اوناك نإو روكذلا نم ةناضحلاب ىلوأ ندعب

 .؟*؟ههتقفش ةرقل نهب ىلوأ تابصعلا

 الو ءاهلهأ نم اوسيلو ةيالو اهنأل ؛قِساَقَو نونجَمَو قيقرل ةناَصَح الو :لصف

 مهتقفش لدب مهبسن :(۲) ةحستلا يف (#)



 تاققا باك 444

 هب حرص امك «حاکنلا دوهشك ةرهاظلا يفكت لب ةنطابلا ةلادعلا ققحت طرتشي

 .طقف قسفلا يفن ىلع فنصملا رصتقا اذهلو «يدروالا

 هلقن امك ءجوزتت مل ام هتناضح اهو ءاهدلو اهعبت دلولا م ًأ تملسأ اذإ عرف

 .دالوألا تاهمأ يف يزورملا قحسا يب أ نع يعفارلا

 اهلغشي حاكنلا نأل :لقطلا بأ ريع ِةَحِكانَو ءهانفلسأ امل ملم ىَلَع رِفاكَو

 اسضرلا طرشب ةناضحلا اهل نإ يأ علا يف هيأ باو مَع نار مَع الإ نع

 ىلع نونواعتيف «لفطلا ةياعرىلع مهلمحت ةقفشلاو ءةناضحلا يف قح باحصأ مهنأل
 قالطإل ءال :يناشلاو «ةناضحلا يف قح هل نم لك هطباضر «يبحألا فالخب هتلافك

 ." يسكن مل ام هب ّنَحَأ تنأ) :مألل ُمالَسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع هلوق

 مألا يبأ امأ ءامهقح يقب هتدج يهو هيبأ بأ يأ لفطلا دج ناك ول مَ

 .هفالخغع فنصلا ىتفأو بألا بأك هنأ :رحبلا يفق

 ءاهقح ىقيي :يضاقلا لاق ؛تحكنو ؛ةمولعم ةدم ةناضحلاب تعلتخا ول عرف

 .ةمزال ةراحإ اهنأل

 7 غر yy 2 و و

 ةعضرم راجتتسا رسعل «حْبحْصلا ىلع ٌةَعضْرت نأ طرتشا اعيضَر ناك ْنِإَو

 ةعض رم رحأتسي نأ بألا ىسلعو ءال :يناشلاو بألا نكسم ىلإ لقتتتو اهتيب كرمت

 .مألا دنع هعضرت

 ال يذلا ضرم لاو ؛انباحصأ ضعب هب ىتفأ ؛ىمعلا ةناضحلا عناوم نم يقب :ةيينل

 سفن يف هريثأت ناك ول :معن ةلافكلا نع ملألا هلغشي ناك اذإ افلاک هلاوز ىحري

 هَل يبي ناک اد يبا نإ ىلا َلوُسر اي :تلاَق ةأَرْما نأ !5 ورمع نب هلل ادبع نع (۱۳۹)

 ؛ يني ُهَصِرْ ب نأ دراز يی هنأ إو اوج هل يرخجر اق هَل يبدو ؛ءاَغِو

 باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ يجنن ْمَل اَم هب قحا تن )ج ثلا ُلوُسَر لاَ

 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )۲۲۷١(. ثيدحلا «دلرلاب قحأ نم باب :قالطلا

 )١5131(. ثيدحلا :دلولا ةناضح نم اهقح طقسيف جورتت مألا باب :تاقفنلا



 ,ie تالا بات

 رومألا ربدي وهو هريغ اهرشاب نإو ؛ءكلذكف هسفنب ةلافكلا رشايي ناك نإف ؛ةكرحلا

 مالا تاغ ناق ءعناما لاوزل تتضح تنصح ٌةَحْوُكَْم تقلطْوأ ةصقا تَلُمَك نإ

 «بألا ىلإ لقتني :يناثلاو تتح وأ تتامول امك حْيِحّنملاىَلَع ٍةَدَجْلِلَف تعتما وأ

 جوزي ؛لضع وأ حاكنلا يف يلولا باغ ول امك مأألا ةيلهأ ءاقبل ناطلسلا ىلإ :ثلاثلاو

 دعبألا ال ؛ناطلسلا

 ىلع ةدحلل قح الف ؛تمحجورت دقو «مألا دنع نركي نأ بألا يضر ول :ٌعْرف

 فيك ذإ :بلطملا يف لاق امك «بيرغ وهو يمزراوخلاو يرغبلا هلاق ؛حيحصلا
 تل يف حصص گا امر يضرب صخشلا لح اعنا

 ءاَمُهنِم َراتخا ِنَم دنع ناك ُةاَوَبَأ قرف نإ ُرْيمُمْلاَو ريمُم ريغ يف هلک اَذَه

 نوف ينزل هنسح امك همأو هیآ نی ادع دو 5س وک هک

 بأ وأ مع ؤأ خأ اكو ثم هنأل بألا دقف دنع يأ دَجَو ما نيب رخو

 يِنَرّيسخ) لاق يير ؛ رام ْنَع يالا ى ور امل ٌمّصألا يف ِةَلاَخ ْوَأ تح َعَم

 :يناشلاو نييس يامن وأ «نينيم عبس نبا تنك و ؛يسَعَو يما ني هل يلع

 َرَحآلا مث اَمُهَدَحَأ ًراتخا نإ ءزييمتلا لبق امك اهتدالوو اهبرقل قحأ مألا لب ءال

 ثيحب ددرتلا رثك ول :معن «هنظ ام فالح ىلع رمألا هل ودبي دق هنأل هيلا لوح

 :عماملا يف يذمرتلا هاور أو هيأ ني امال يح 4 يبنلا نأ ]1 يط هريره يبأ نع )£

 :نئسلا ي دواد ربأو )١757(. ثيدحلا :مالغلا رييخت يف ءاج ام باب :ماكحألا باتك

 باتك :نتسلا يف هحام نباو .(۲۲۷۷) ثيدحلا :دلولاب قحأ نم باب :قالطلا باتك

 , حيحص نسخ ةريره يبأ ثيدح :يذهرلا لاتو (o) ثيدحلا :ماكحألا

 ۹۲ (OE)ص 2 ج :دلولاب قحأ نيدلاولا يآ باہ :تاقفنلا :مألا ي يعفاشلا هاور .



 تاّققَتلا باك ١4

 «باحصألا هلاق امك مألا دنع لعج هزييمت ةلقو هناصقن هببس نأ نظلا ىلع بلغي

 «ددرتلاب ةناضحلا لطعتت ال نأ طرشب هعابتا الإ كلذ يف يدنع هجو ال :مامإلا لاقو

 .يدرراملا حرص هبو :تلق

 ًاعطاق نوكي اليك ًابوجو يأ هنأ ةَراَيِز ُهْعَسَي مَ ٌرْكذ بألا َراَمخا نإ ع جعار

 َفلأتل زوربلا نم عنمتف مرحلا نم اهنأل اهمأ ةرايز نم يأ «ىّقنأ عميو محرال

 ردق اهيلإ لقتنتف اهبلطت نأ مدلل نأ :حالصلا نبا يواتف فو «جربتلا مدعو ةئايصلا

 ةَراَيْولاَو ءآلوأ هانركذ ال هةَرِئاَر اَمهْيَلَع ًالْوَحُد ألا نعي ءاي الو ©*'ةرايزلا
 ءاَمهِضْيِرْمَتب ىَلْوَأ ُمألاَف ىتنألاو ركذلا يأ ءاًضرَم نِإَق ,ةداعلاب المع مايَأ يف رم

 نع زري يأ ءاَهِتْنَي يفق الإو هيب يف هب يِضَر نف ءقفشأر هيلإ ىدهأ اهنأل
 وأ اراه بألا هنو ًالْيَل اهن ٌرَكَذ اَهَراَتْخا نإَو ءهنيب يف ناك اذإ اهب ةرلخلا

 نم نكي مل نإ يأ ةف وا ءملعتلا لهأ نم ناك نإ يأ بكَ ُهَمْلَسُيَو َُبَدَوُي
 اذهبو ؛هظح ةلافكلا نم دوصقملا نأل ءهلهأ فرع ىلإ كلذ يف عوجرلاو «هلهأ

 ىَلَع بألا اَهُرْوُرَيَو ءاهزسل ًابلط ءاراَهتو اليل اهدنعف ىتنأ وأ ءظحلا هل لصحي
 اَمَهَراَمْخا نإو سلاو ةنايصلا فلأتل هدنع ىلإ اهراضحإ بلطي الو يأ ءدال

 «ناك امل ًاباحصتسا «ىَلؤَأُمألاَف ءامهنم ًادحاو نخي مل نف :عازنلل ًاعطق غ رفأ

 .غولبلا ىلإ هتلافك نم دب ال هنأل عرقي :َلِبِقَو

 ا

 یت مقل ْعَم ُةُرْيْغَو ُرّيَمُمْلا لولا ناك ةَجاَح َرفَس اَمُهُّدَحَأ َداَرَأ ولو رل ا ر

 ٌرَفَس ْوَأ ترصق مأ ةدملا تلاط ءاوسو « ررضلاو رطخلا نم رفسلا ين امل دوغ

 رحآلاو دلب ىلإ امهدحأ وأ مألا وأ بألا لقتنملا ناك ءاوس يأ :ىّلْؤُأ بآلاف ؛ِةَلَقن

 طرب «ةبرغلا وأ هدلب يف اهحكن ءاوسو «هتحلصم ةاعارمو بسنلل ًاطايتحا رحخآىلإ

 ول اذكو «هباحصتسا هل نكي مل ًافرخم ناك نإف يأ ِدْوُصْقَمْلا ِدّلَبْلاَو هِقْيِرَط نم
 8 م ارم ر 500 #

 ؛اهنود ىلإ لاقتنالا ناك نإف يأ ,رصق ةفاّسَمَو :َلْيِق «نيديدش ٍدرب وأ رح يف ناك
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 .ةدايزلا ردق اهيلا ذفنتف )١(: ةححسنلا ف (#)



 ١ عة اب تالا باك

 ةفاسم ىلإ لاقتنالاك هنأ :حصألاو هدلب نم نيتلحم يف نيميقملاك نانوكيو رثؤي الف

 يف يأ بلاك اَذَه يف «معلاو خالاك يأ َقَبَصَعْلا ُمِراَحَمَو «قباسلا ىنعملل رصقلا

 كلذك« رکذِل مَع نبا اذكو ءاضيأ بسنلل اظفح لاقتنالا ةدارا دنع بألا عازتنا

 ىهتشي ًادح غلبت مل اذإ الإ مهللا ءةمرحما ةولخلا نم ارذح «ىئنأ ىَطُْي لَو ءاضيأ

 .كلذ ءافتنال اهل َمَلُس ١ ةتنب ُهَنَْفاَر نإ «يلرتلا هلاق ءاهلثم

 ارْبَدُمَو اير ىَّمْعَأ ناک نار ةَرْسِكَو ةَقفن هقيقر ةبافك ِهْيَلَع :للصف

 ؛ةتوُسِكَو ؛ةُماََط كوُلمَملل] :ُمالّسِلاَو هالّصلا ِهْيَلَع هلوقل فورعملاب يأ ةَدَلوتْسُمَو
 نإو هتيافك رابتعا حصألاو "بلسم هاور [ قبطي ال ام ِلَمَعْلا َنِم فلكي الر
 هتقفن بحت ال هنإف ءبئاكملا فنصملا مالك نم ىشتسيو «هلاثمأ ةيافك ىلع تداز

 :ةضورلا يف امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟هقيقر ةراهطل ءاملا ءارش همزلي لهو هلالقتسال

 يف ديسلا لاح ىعاريو يأ مِهِتَوْسِكَو ْمهِمذأَو ٍِدَلَبْا قْيقَر توف بلاغ نم معن
 يِفْكَيَلَو *”هنيشَو بلاغلا سنجلا عيفر نم هلاحب قيلي ام بجيف ؛هراسيو هراسعإ

 زوتحيل اندالبب يلازغلا هدّيقو ءاهقفت مامإلا هركذ «لالذإو ريقحت هنأل قّرْوَعْلا ٌرتْس
 ۰ .نادوسلا دالب نع كلذب

 جاع اذإ امّيس يأ ٍةوُسسِكَو مذَأَو ماَعط نِم هب معني اًمِم هواي نأ نسو

 طقستَو «حصألا يف كلذ بجي الو 21 49نيحيحصلا يف هب رمألل خبطلا ىلوو ماعطلا

 (1177/41) ثيدحلا :كولمملا ماعطإ باب :نامبألا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (©(147)

 .[ يطب ام الإ لَمْ نم فلكي الو ؛ةترسكو ؛ةُماَعَط كولْمَمْلل ] ظفلب
 ١ ١١ص ه ج :كيلامملا ةقفن :مألا باتك يف يعفاشللف ناملا ظفل امأ ©

 ويسير :(1) ةحخسن يل (#)
 هيج مل نإ ییا واح ْمكدَحَأ یت 0 او ؛هيلاط ةريره يبأ نغ )١17(

 يف يعفاشلا هاور .[ هحلع يلو نف ءِنْيلكأ وأ لَك وأ بتم وأ ةف وا م
 :حيحصلا يف يراخبلاو . ١١١ص ه ج :كيلاملا ةقفن باب :تاقفنلا باعك :مألا

 :حيحصلا يف ملسمو .(75057) ثيدحلا :ةمداحت مكدحأ ىتأ اذإ باب :قتعلا باتك



 تاققا باك 144۸

 «بيرقلا ةقفن يف امك فلام اَهْيِف يِضاَقْلا عب عبير «بيرقلا ةّمفنك نک «ناّمرلا يضُمب

 عاب حلاص ءيش هيلع عمتجا اذإف «هيلع نيدتسي هنأ أ ةضورلا دئاوز نم حصألاو

 «يدرواملا هب حرص «هعيمج عيب هضعب عْيَب نكمي مل نإف ءائيشف اعيش عيبي الو «هردقب

 .هّرجأ وأ مكاحلا هعاب لعفي مل نإف هتراجا رأ ءهقاتعإ وأ همي ُةَرَم ٌلاَمْلا دقف نإ

 ؛عنملا :ةضورلا يف حصألاو ءاهجيوزت وأ اهقتع ىلع ربجي :لبق ؛دلولا مأ :ٌعْرَ

59 
 لصف نإ ُةَرْيَغ اذكو كل اهعفانمو اهنبل نأل ءاَهِدَلَو عاًضْرِإ.ىَلَع تما ربي و

 ! نْيَلْوَح َلْبَق هيطفَو ءررضلا دوجول رابحإ الف ؛لضفي مل نإف ءاضيأ كلذك ءُهَنَع
 .فلس امل ءاَهْرُضَي ْمَل نإ اَمُهَدْعَب هِعاضْرإَو رضي ْمَل ا س رزقا چر

 ةدم مامت امهنأل ِنْيَلوَحْلا لبق مْ اًمِهِدَحَأل سِي قبرا يف ٌقَح ٍةَرْحْلِلَو

 ىلع يأ ُةَداَيزلا اَمُهَلَو نِيلوح دب اًمِِدَحَألو رضي مل نإ اَمُهْلَو ءعاضرلا
 .ةجاحل الإ نيلوحلا دنع ةعاضرلا عمق بحتسي هنأ :يطانملا یراق ين تیارو لف

¢ 

 ؛ينعي :يعفاشلا لاق «'“فلاسلا ثيدحلل ُهَقِيِطي الَمَع الإ ةف ُهقْيِقَر فلك الو

 زجعي مث كلذ وحن وأ نيموي وأ ًاموي قيطي ام ال «هيلع ماودلا قيطي ام الإ ملعأ هللاو

 .يضاقلا هلاق امك ؛هيلع عيب لمعلا نم قيطي ال ام هفلك ول :ٌعْرَف

 ريو قلو غ ړم

 جاَرخ :يِهَو 2“ )هريغو ريبزلاب ءادتقا .انقاطو طرشي ما رونو

 .هيلع ناقفتي ام بسح ىلع < ,عوبسأ و وأ مو لك هيَ

 ارب رل

 يعرلل اهتيلخت امهماقم موقيو «حورلا ةمرحل يقسو هَباَوَد ْفلَع ِهْيَلَعَو :لصف

 )١5737/45(. ثيدحلا :كولمملا ماعطإ باب :نامبألا باتك

 ١ , .(14۲) مقرلا ين مدقت ( ٤

 جارعا هيل , يوي لولم هلأ هه مارتا نب تراي ۵اگر :َلاَق يس نإ ثيم ْنَع )0 ١(

 :تاقفتلا باتك :ىربكلا ننسل ننسلا يف ىقهيبلا هاور .(ًيَشرحهح ارح نم هي لذي الق

 .(15151 )٤ رثألا :بسك هل ناك اذإ هاضرب ديعلا ةجراخم باب



 ۱4۹4 ٍتاَقَنْلا باك

 «مرتحم ناويح لك يف كلذ درطيو «هب ئزتجنو ىعرت نمم تناك نإ ءاملا ُدِرتَو ىعزل
 يف ناخيشلا هحرخأ امك ًاعوج تتام ىح اهتكسسأ ةه يف ةأرما تّبذُع دقو

 زوجيو ءردصملا اهناكسإبو «باودلا موعطم ماللا حتفب ُفْلُعلاَو 2 *”)امهيحي

 .هطخب هتيأر امك فنصملا هطبض ناكسإلابر نارمألا انه

 هطبض امك ناكسإلاب يأ ءيفلَع وأ ( عنب ىلع لوكأَملا يف َرِبْجَأ عمت

 مل نإف ؛كالملا نع اهل ةنايص يفْلَع وأ ت ا رن و یا ا ب

 رض ام بلخي الو ءلاحلا هيضتقيو هاري ام ىلع كلذ يف هنع مكاحلا بان لعفي

 يأ ِراَدَو ٍةاَمقَك هَل َحْوُر ال اَمَو © *”نابح نبا هححص امك هنع يهنلل ءاَهَدْلَو

 هركي الو «برخت نأ ىلإ اهكرت هرکی نسكل يأ ءاَهتَراَمِع بحت ال ءرامثو عرزو
 نأ حصو «هركي ليق اعرو «ةدايزلا كرت ىلوألاو «ةجاحلل راقعلا رئاسو رادلا ةرامع

 ال ؛هانعم :نابح نبا لاقف “بارلا اذه يف الإ اهلك هتقفن يف َرَحَوُيَل لحرلا

 .ملعأ هلل او ءءانبلا نم هيلإ جاتحي امع ًالضف هيف قفنأ اذإ ٌرَجْؤي

 هره يف ة ٌةاَرْما تبدع 3 :لاق ل ١ | َلوُسَر نأ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع (153)

 تن ال ] - ُمّلْعَأ هللا و - :َلاَقُف لاق ع رال ايف لحذف ؛ًاعْوُج تام ىتح اھت

 رأل فاق نم تلك ایسا تن الو اهِيْسْبَح نح اًهِتَِمَس الو اًهِتْمَعْطَأ
 ((؟138) ثيدحلا :ءاملا يقس لضف :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 ثيداحأ باتكو )۳۳۸١(« ثيدحلا :بابذلا عقو اذإ باب :قلخلا ءدب باتكو

 ميرحت باب :ةلصلاو ريلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )۳٤۸۲(. ثيدحلا :ءايبنألا

 (TYETITY) ثيدحلا :ةرملا بيذعت

 يِنرَمأَف ءب ةا :لاق كيو يبنلا ىلإ عوقب يلهأ يع :لاَف ؛ِرَوزَألا ن راريض نع )١59(
 :ناسحالا يف نابح نبا هاور .[ِّبلل يعاد ع3 7 25 يبا لاف .اًينلَحَف ! الحا ذأ

 يبن يأ يار :يرشخزلا لات .(0159) ثيدحلا :ةفايضلا باب :ةمعطألا باتك

 ل ا أ ضفنتسا اذ ةن يخت الو كلت نبا نم ُهقوَف ام وعدي اقا عرصلا

 .1477ص ١ ج :ثيدحلا بیرغ يف قئافلا :رظني

(A)لحل نإ لوي هذ لوَسَر تعيس :َلاَقَف !ةدوُعَ ًابابحت ایا :لاق «مزاح يبأ نع  

 :ةاكرلا باتك:ناسحإلا ف نابح نبا هاور .[يسارعلا اَذَه يف الإ اهلك هيم يف رجول
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 رجا رار
 کرولا للا نكمل

 معاش

 ُفناَبإلاَو قرهرلا هب لص ام هب دارملاو ءةحارج مح ميحلا رسكب :ٌحاَّرجْل

 «لتقلا قرط بلغأ حارجلا نوكل ؛لقثملاو ددحم اب ةيانحلا ىلع هقدصل لمشأ تايانحباب

 ليباه مدآ يبا ةصق نم ىلاعت هللا هركذ ام هميرحتو لتقلا ءاددبا يف لصألاو
 2 18 e ل سا يك وا ل 3 8 1 3 8

 سلا نمو .” #ىلتقلا يف ُصاّصِتلا ْمكْيلَع بيك :ىلاعت هلوقو '' ليباقو
# ۶£ * 

 املظ لتق اذإو رفكلا دعب رئابكلا ريكأ نم قح ريغب لتقلاو :ةروهشم ةريثك ثيداحأ

 همر نيقلملا نبا هتبثأ امك نابح نبا لوقو :(5775)ثيدحلا :صرحلا يف ءاج ام باب

 هللا

 ملو اَمِحَِحَأ ني لبق انار ابرق ذِإ قحاب مَآ تبا ا مباع لار :ىلاعت لاق )١4(

 ارم نأ ڈنر يب .َنئِمَلاعْلا بر هللا ُفاَحأ يئ كلل تكي يدب طا نأ ام يت
 لق همن ل ضل .ئيلأفلا رح كلور يالا باحْمأ نم وك كيلإو يبي

 يرازي فيك هير ضارألا يف تحلي ًابارغ هللا ثم نر ماَسْلا نم حصا هلق هنأ
 يأ رس يراوأف بارلا اذه لذ نوكأ نأ ترا يي اي لاَ يأ وس
 اعئِوَج سالا اأ اَمْناَكَف اهاّيحَأ نمو اعيد سالا ل اَْنأَكَ ضرألا يف داسر سْفن ريغ افت لَه نم هنآ ليام يني ىلع انين كلذ لخأ نم .نييدانلا نم حصا
 ومر شل ضرألا يف كيد دش مُر هم تالاب اسر مهنا ذلو

 ] ةدئالل / ٣۷-۳۲ [.

 )  ۰ةرقبلا / 78 ١.



 اها ل حاّرجللا باك

 يف ةبلاطملا طوقس يضتقت عرشلا رهاوظف اناج وأ لام ىلع ىفع وأ ثراولا صتقاو
 .فنصملا هلاق امك ةرحخآلا رادلا

 نأ ؛رصحلا هجو مَع ُهْبِشَو َطَحَو دمع :ةَنألُث «حورلل يأ ءٌقِهْرُمْلا ل

 ابلاغ لتقي امه ناك نإف هدصق نإو ءًأطخلا وهف هيلع حملا نيع دصقي مل نإ يناجلا

 ىلع ةيانجلا ُجِرَحُي قاَمْزإلا دي ذأ :ُهَلْعاَو .دمعلا هبش وهف الإو ءدمعلا وهف

 .لمشأ ناكل ةيانجلاب ربع ولف «يفارطألا

 امأو ؛عامجإلابف هطئارش عامتجا دنع هيف هبوحو امأ ءِدْمَعْلا يف الإ صاّصِق لَو

 ةيِدَو ةنيؤم ةر ريرحتف أط انيؤم لتق نمو :ىلاعت هلوقلف ؛أطخلا يف هبوحو مدع

 ف هبوجو مدع امأو «صاصقلل ض رعتي مو ةيدلا بحرأت نا ىلإ همست

 لمس ع ل رك مس رج

 هِيَ اضَعْلاَو طْوَّسلاب ناك ام ِدْمَعْلا هيس حلا ةد الأ ] هلي هلوقلف ؛دمعلا هبش

 .ناطقلا باو ناس نبا ُهَحَّحص [ اَهُدَآلْوَأ ر ىف ترك يلو للا ب

 ,7*0فالتحالا ٌهٌرضي ال :لاقو

 لق وأ حراج :الاغ ُلمَقَي امب صختشلاَو لغفلا ُدْصَق ءدمعلا يأ َىُّهَو

 دصق َدِقَف ناف هطازتشا مدع يضتقي ام ؛عضوم يف ةضورلا يف حجرو «صحخشلا

 ؛ُةَباصَأَف ةَرَّجَّش ىَمَر وأ «تاَمف ِهْيَلَع ْعَقَو ْنَأِب ,صحشلا وأ لعفلا يأ ءاَمِهِدَحَأ

  0١61١ءاسنلا / ٩۲.

 ثيدحلا :دمعلا هبش أطخلا يق باب :تايدلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور © قه ؟)

 ) .)4249:ءاذحلا دلاح ىلع فالتحالا ركذ :ةماسقلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو

 ثيدحلا :دمعلا هبش ةيد باب :تايدلا باتك :ننسلا يف هحام نباو . 4١ ص ۸ ج

(TA) 

 :ًاطخلا ليتقلا يف ةيدلا فصو ركذ :تايدلا باتك :ناسحإلا يف نابح نبا هاور @

 الو حيحص وه :ناطقلا نبا لاقو :هللا همحر نقلا نبا لاقو .(۹¥4) ثيدحلا

 )١1510(. ثيدحلا : ؟ 47ص ۲ ج :جاتحما ةفحت رظني :فالتخالا هرضي



 حارجلا باك ١6

 ال عقاولا نإف ءرظن لوألا لاثملا ينو ؟*زومهم وهو ؛أطخلل ٌريسفت اذه ءأطخف

 هنم هبرقل أطخلا مكح هلعف مكح لعج ْمَعَن ءأطخ هنوك نع ًالضف لعف هيلإ بسني

 هْبِعَق ابلاغ لعق ال اّمب ءصخشلاو لعفلا نعي ءاَمْهَدّصَق إو ريغ نع هدعُبو
 تحضوأ دقو ؛هريسفت يف حيحصلا وه اذه ءاصغ وأ طوس ُبْرصلا ُهْنِمَو لمع

 .لصألا يف كلذ

 رطخل ِ؛ٌدْمَعَف ءاهوحنو نذألا لصأو نيعلاو غامدلاك يأ ءلتقمب ةَرْبإ َرَرْغ ولف

 ناعمإلل عضوملا يأ مروت نإ ءذخفلاو ةيلإلاك يرغب کو هريثأت ةدشو عضوملا

 هجو هيفو «هب كالملا لوصحي ملعلل تام ىتح َمْلأَتَو «محللا يف لغوتلاو زرغلا يف
 امك ءاعطق ُدْرَقْلا بحو غلاب نإف .ةربإلا لاخدإ يف غلابي مل اذإ ُهَلِحَم نأ :ةيافكلا يف

 ركذي ملو «ةغلابملا يف فالخلا نايرج يف ةحيرص يعفارلا ةرابعو ؛ةعامج هب حرص
 ولخي ال هنأل ؛هنع يغ ُمّرَوْلاَو :يعفارلا لاق «مرولاىلع رصتقا لب ألا ريغصلا يواحلا

 «بوحولا حصألا «مرو الب ملألا ماود يف طيسولاىلع همالك يف فنصملا لاقو «هنع
 بشق لاَحْلا يف َتاَمَو ر َْهْظَي ْمَل نإ ءقحسإ وبأو دماح وبأ ناحخيشلا عطق هبو

 الو املأ زرغلا بقعي ملو ةدم دعب تام ول ام هبشأف .ةداعلا يف هلثم لتقي م هنأل ؛دْمَع

 ةيفح لتاقم ندبلا يق نأل ؛لاحلا ف تامف ةلسم هنعط ول امك مَع :َليِقَو ءامرو

 زرغلا نأ :يدابعلل ٍمقّرلا ياو «ةيد الو صاصق ال يأ يش آل :َلْيِقَو ءاهفداص اعر

 ْرَلَو لاح لكب صاّصِقلا بجوي ""قلخلا رضنلاو مرا خيشلاو ريغصلا ندب يف

 توملاو «هب تمي مل هنأ انملعل «لاحب ًءْيَش الق بقع ٍةَدْلِجَك ملوي ل امف زرع
 .لاحلا يف تامف ةقرخ هيلع ىقلأ وأ ملقب هبرض ول امك وهف ؛ردق ةقفاوم َهِبِقَع

 .ٍةريإلا زرغك محلا َنِم ٍةفيفح "ةف ةنابإ :مامإلا َلاَق عرف

 .زومهم لدب روهشم )١(: ةحسنلا يف (#)

 ةتقلأ بولا تيَضْنَأَو .قلخلا بلا اضيأ لطنلادو .ةَلوُرهمْلا ربا :رسّكلاب وتلا )١5(
 هينا

 وقلم لدب ةف :) ةحستلا يف (#)



 lo حارجلا باك

 هدم تضم ناف تام ىّنَح بلَطلاَو باَرَشلاَو ماعلا ُهَعَْمَو هح ْوَلَو

 ةدملا فلتختو ءهكالهإ دصق هنأل ؛دْمَعْف اشّطَع وأ اعْوُج ابلاغ اًهِيف ُهَلْثِم ُتوُمَي

 سيل رح لا يف ءاملا دقف نأل ؛ادربو رح نامزلاو افعضو ٌةوق سوبحملا لاح فالتحاب

 هلوانتي ملف بارشو ماعط هدنع ناك اذإ امع (ُهَعنَم) هلوقب زرتحاو «دربلا يف وهك

 الو صاصق هسباح ىلع بجي ال هنإف ؛لعفي ملف لاؤسلاب هبلط هنكمأ وأ انزحوأ ًافوحخ

 ماعطلا نود بارشلا هعنم ولو .هسفن لتق سوبحما امنإو «هلتقي ل سباحلا نأل ؛نامض

 يلع نامض الو اعطت صاصت الف «تاسف شطعل نسم ًافو سوبحلا لكأي ملف

 و ءامهعنم ول امب هقاحلإ هجتيف هدحو ماعطلا هعنم ولو «هسفن كلهملا هنأل ؛حصألا

 نإ اع يَ ناس نقع عوج هب نگی م اف تلا هذه ضمت مل نإو يأ

 َلاَحْلا ُسِباَحْلا ْمِلَعَو شْطَعَو عوُج ضب ناك ْنِإَو ابلاغ لتقي ال لعفلا اذه

 يف آلف ءلاحلا سباحلا ملعي ل نإو يأ او كالهإلا دصق روهظل ؛ٌدّمَعَف

 ضيرملا برض ول امك «صاصقلا همزلي :يناثلاو هكالهإ دصقي مل هنأل ؛رّهْظألا

 .هضرع لهاج وهو حيحصلا كلهُي الو «هكلهي ارض

 ماعطلا هعنمو هسبح ول امك وهف «دربلاب تام ىتح ُهاََّعو هسبح ول :ٌعّرف
 يضاقلا هركذ «بارشلاو

 وأ ءاشطع وأ ءاعوج تامف «ةزافم يف هبايث وأ «هبارش وأ ,هماعط ذأ ول : عرف

 :يضاسقلا لاقو «يعفارلاو يلوتملا هب مزج ءاعنص هيف ثدحي مل هنأل ؛نامض الف «ادرب

 .حيحصلا هنإ

 بجو اهتداعإ نم هعنمو ةداصفلا ةباصع لحب وأ ناحدلاب هلتق ول عرف

 .صاصقلا

 ٍصاّصِقِب ادهش لف ءةرشابلا ىلع ًاسايق يأ ءوببسلاب ُصاّصِقْلا بحبو لمَ
 ببسب هلق ىلإ امهلصرتل ؛صاصقلا اَمُهَمزَل «بذكلا ءَ ًالاَقَو اجر مث لق
 هذه ةلاحلاو صاصق ال هنإف يأ ءاًمهبذكب ِهِمْلِعِب يلوا فرعي نأ الإ ءًابلاغ لتقي
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1o.4حاّرجلا باتك  

 ًاضحم ًاطرش امهلوق راصف ًاعرش الو ًاسح هلتق ىلإ هامجلي مل امهنأل ؛امهيلع
 ركذ دقو ءاوعحري مل وأ اوعجر صاّصِقلا ذئنيح يلولا ىلعف «لتاقلا عم كسمملاك
 هنايب يتأيسو ءدوهشلا عمو هدحو يلولا عجر اذإ ام تاداهشلا باتك ين فنصملا

 ش .ىلاعت هللا ءاش نإ كاته

 لاق ءاوسس يأ «صاّصِقلا بجو َتاَمَف انو وأ اص ٍموُمْسَمِب فيض ولو
 ةعاط بوجو دقتعي يذلا يمجعألا هلثمو «هيلإ امهئاجْنأل ؛ال مأ مومسم ره امش

 َدَسَع نأ ىلإ اورظن الو «هريغو زيمملا يبصلا نيب اوقرفي ملو :يعفارلا لاق ءرمآلا

 .لاجب هيف نيرظنللو ؟ ًأطح مأ دمع يبصلا

 كلهي ام لعف هنأل ؛صاصق الف يأ هيف ماعلا َلاَح ْمَلعَي ْمَلَو القاع اغلب وَ

 ال لوق يِفَو ءهاركإلا هبشأف هريرغتل ؛صاّصِق لوق يِفَو «ءاحلإ ربغ نم هرايتخاب
 س د ولو .هسفن كلهملا وهف ماعطلا لاح ملع اذإ امأ «ةرشابملل ابيلغت يش

 امل ةروكذملا يأ «لاًوقألا ىَلَعَف ءالهاَج ُهَلَكَأَف نم لكا بلاغْلا ءصخخش ماَعَط يف

 .نامض الف هلكأف هنذإ ريغب هراد صخش لخدف هماعط يق هد ولو «فلس

 ىلع يأ صاَصِقلا بَجَو تاَمَف كهم حْرُج جلع ٌحورْجَملا كرت و
 ءاَم يف هَل ْوَلَو «ةكلهم ةحارجلا درجو «ملاع ول هب قوثوم ريغ ءا نأل ؛حراحلا
 هسفن كلهملا هنأل ؛ ٌرَدَهَف كله ىح ًاعجّطْضُم ِهْيِف ثكَمف ٍطِسبنمَك ًاقرغُم غُم دعي ال

 لصأ يف دّيقو ءصاّصِقلا هيلعف ؛صالخلا هنكمت ال ةئيه ىلع ُهاقلأو ُهَفَتك ول :معن
 .ادكار هنوكب ءاملا ةضورلا

 .عاجطضالاك ًءاقلتسالا :ٌغّرف

 انمَر زأ فكم ناَكْوأ ءاهنسخُ ْمَل انف حام الإ نم صل ال قرف
 يأ ضع بف جومو ٍحْيرَك صراع اهتم عم ذإو لعل كلهم اذه نأل مَع دمع

 نرخ يأ ءاهكرتف «ةحابسلا يأ ةتنكمأ ْنِإَو «يتأيس امك صاصق الو ةيد بجتف
 بحت :يناثلاو «هيجني اًمع ضرعُم ةحابسلا كرب هنأل ؛رهظألا يف هيد الف ءاحاَجل وأ



 12.8 حارجلا باك

 صالحا ُنِكْمُي رات يف وا «نطاب ضراع وأ ةشهد ةحابسلا نم هعنمي دق هنأل ؛ةيدلا

 و ءاهيوحو رهظألاو امهات امهنرع دق للا نق اهن كَم هن
 امك جَو ٍراشلا يِفَو ءرانلاو ءاملا يف ءاقلإلا ةروص يف يأ «نْيرْوصلا يف صاَصق
 زتحاو «بوجولاب اضيأ هجو وأ لوق ءاملا فو «تام ىتح يوادتلا كرتف هحرج ول

 هنوك وأ قدهو يف اهنوك وأ اهيل ؛نكمي مل اذإ امع صالحا ْنكْمْي) هلوقب
 نأ ىلإ ًاملاتم يقبو لأم ًارثأتم اهنم جرح وأ ءاهنم تامف ًاريغص وأ ًانمز وأ افوتكم

 .صاصقلا هيلعف ؛تام

 نم هالا نح اه هار ارنب رفح نأ حا هلق كفا وو :نلسن
 قا ءًالثم نيفصن هعطق يأ هُدَقَف ا التف «لاع ناكم نم يأ هاش

 :ىلوألا يف امأ :يقلملاو رفاحلاو كسمملا نود ,طقف اقل يدَرُمْلاَو ٍلِتاقْلا ىَلَع

 رَ يذلا لتي حلا ُهَلَتكَو لجرلا ُلُجّرلا كسم اذإ ] :ٌمالّسلاَو ُهالّصلا ِهْيَلَع هلوقلف

 طرش ىلع دانسإب رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور [ َكَسْمأ يِ سيحر
 كاسمإلاب مثأي معن .'*هعفر ححصف ناطقلا نبا امأو «هلاسرإ برص مث «حيحصلا

 بلاطيف ًادبع لوتقملا ناك رل امأ ٌرحلا يف اذه «ةيد ال صاصق ال امكو «رزعيو لتقلل

 طرش ّرفحلا الف :ةيناثلا يف امأو «لتاقلا ىلع رارقلاو ديلاب نامضلاب كسمملا

 .لوألا ببسلا رثأ َمَطَق ُهَلْعِف نألف ::ةثلاثلا يف امأو ؛ببس يّدَرُمْلاَو

 يف ضمان بجو توخ ُهَمَقَمْلاَف رحب ةجلك ي أ ,قِرْغُم ءاَم يف هالا ولو

 كالشا ةهج ىلإ رظن الو «هيمر ببسب هب كله دقو ةكلهم يف هامر هنأل ؛ِرَهْظألا

 ءاهب كلهن يقلملا اهب ملعي مل نيكاكس اهلغسأ يف ؛ةكلهم رعب ين هاقلأ ول امك
 ملع نإف «ةجللا يف يذلا توحلاب ملعي مل اذإ فالخلا لحم نأ ليلعتلا اذه نم ذحؤيو

 هنأل ؛بجي ال :يناثلاو هِهييِبَر يف دسأ ىلع هاقلأ ول امك ءاعطق صاّصِقلا بجو هب

 باب :دمعلا لتقلا ةفص باربأ عامج :تايدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )٤ ١ ١(

 )1١155570(. ثيدحلا :رعخالل لحرلا سبحي لحرلا



 ٍحاَرِجْلا باك 2ء“

 هنإف ,هفيسب ناسنإ ُهَدَقَف قهاش نم هامر ول ام هبشأف هب هكالهإ دصق ام ريغب كله

 جيرخت نم لوقلا اذهو «ةظلغم ةيد بحت نكلو «فلس امك يمارلا ىلع دوق ال

 «هريغو ّرصم لين يف هدعب وأ ءاملا ىلإ هلوصو لبق همقتلا ءاوس راج فالخلاو «عيبرلا
 ببسب رعشي ملو هكالهإ دصقي مل هنأل ؛اعطق صاصق الف يأ الف قُم ريغ وأ

 مو كانه ناك نيكس هحرجف هاقلأف افيفع اعفد الجر عفد ول ام هبشأف كالهإلا

 .دمعلا هبش ةيد نيتروصلا يف بجي نكلو «صاصق الف عفادلا هب رعشي

 ءرشابملاك هنأل ؛صاّصقلا ِهْيَلَعَف ,قح ريغب يأ ءلتق ىَلَع ُهَهَرْكَأ ْوَلَو :لصن
 هسفن ءاقيتسال ًاناودع ًادمع هلتق هنأل ءارلا حتفب ءرهظَأْلا يف ِهَرْكمْلا ىَلَع اَدَكَو

 مل نإ فلتلا نم نيقي ىلع رطضملا نأل ؛ىلوأ لب «هلكأيل رطضملا هلثق ول ام هبشأف
 ول امك راصف ءارلا رسكب هركملل ةلآ هنأل ؛بجي ال :يناثلاو .هركملا فالخب لكأي

 وأ ةاغبلا مامإ وأ هبئان وأ مامإلا نم هاركإلا ردص ءاوس راج فالخلاو «هب هبرض

 حالا ىلع مه وأ ةيصوصلاب بلل
 فاخي اع وأ ؛لتقلاب فيوختلاب الإ لصحي ال هنأ ءانه هاركإلا يف حيحصلا :ٌهيِنَ

 هب لصحي ام لصحي :ليقو «ديدشلا برضلا يلازغلا َقحلأو «عطقلاك فلتلا هنم

 .قالطإلا ىلع هاركإلا

 نفق ,نيكيرشلا ىلع يأ ءسَعْرُو ءاهيلإ رمألا راص نأب يأ ةيدلا ِتَبَجَو نإ
 هركأ اذإف «بألا كيرشك رخآلا نود يأ هْيَلَع صاصقلاف ؛طقف اَمُهُدَحَأ ُهَأَقاَك

 رمآلا ىلع بجاو صاَمصِقلاف «يمذ لتقىلع ًاملسم ّيمذ وأ «دبع لتق ىلع ارح ٌديع
 مكحلاف ملسم لتقىلع ايمذ ملسم وأ ,دبع لتقىلع دبع رح ةَركأ ولو ؛رومأملا نود
 نإ ؛صاصقلا ْعِلاَبْلا ىَلَعَف ءناسنإ لتق ىلع يأ ءاَقِهاَرُم غلاب ةَرْكأ ولو ءسكعلاب
 «ناودعلا ضْحَم لعقلا وهو هيضتقم دوجول ؛ُرَهْظَألا َرْهَو ٌدْمَع يبصلا ُدْمَع اّ

 يف ةلاح الف ؛قهارملا امأ «يطخم كيرش هنأل ؛صابصق الف أطخ هّدَمع نإ :انلق نإف

 نم هراضم زیم هنأ ؛دمع هدمع نإ لوقي نم هحوو هقح يف صاصقلا بوحجو مدع



 ¥0 حارجلا ابات

 نأب باجيو «هنع ملقلا عفر هلباقم هجوو «لماكلا هبشأف «لتقلا ىلع بّذْوْيَو «هعفانم

 .صاصقلا بصب وت ال اذهو ؛ندبلاب قلعتي اميف دارملا

 نإ :نالوقلا غلابلا قو «قهارملا ىلع صاصق الف ؛ اغلاب قهارم هركأ ول :ّعْرَف
 .عوطخع كيرش هنأل ؛اعطق صاصق الف ؛أطخ انلق نإو «دمع «ييصلا ُدْمَع انلق

 يأ ءادِيص ُهَرْكُمْلا ةو ٌلُجَر هنأ هرم َمِلَع صيخاش يفر ىَلَع ةِركأ ولو

 كلا | نأل ؛ءارلا رسكب يأ ءوركُملا ىَّلَع صاصقلا ُبوُجُو ْحّصُألاَف ءارجح وأ
 لتقب ًايمجعأ وأ لقعي ال ًايبص رمأ اذإ ام هبشأف هركملل ةلآلاك ناكف «لاحلاب لهاج

 كيرش هنأل ؛هيلع بجي ال :ينافلاو ءرمآلا ىلع صاّصِقلا بجي هنإف هلتقف ناسنإ

 هركملا نم يأ ٍبَحأ ىَلَع صاّصق الق الُجَر باما ٍدْيَص يفر ىلع وأ «ىطخ
 ال هنأل ؛ِدْمَع هيث تاَمَو قلَرف ٍةَرَجَس ٍدوُعص ىَلَع وأ ءادمعتي مل امهنأل هركلاو
 مهسب هامر ولام هبشأف هلتق ىلإ ببست هنأل ؛دْمَع :َلْيِقَو ءابلاغ لتقلا هب دصقي
 هب كاللا قفتي ام دوعصلا ناك اذإ ام ىلع مهضعب هلمحو «يلازغلا لوق وه اذهو

 الق ؛هِسفَن لق ىَلَع ْوَأ ءابلاغ هيف ُمَلْسُي ناك اذإ ام ىلع لوألا لمحو ءابلاغ

 امب صلختي نسم هّركملا نأل ؛ةقيقح هاركإب سيل ىرح ام نأل ؛ِرّهْظَألا يف صاّصِق

 فرحا لتقلا هب رومأملا انه اهو هرّكلا هو يذلا وهو هيلع دشأ وه امع هب رمؤي

 هنأل ؛بجي :يناثلاو «هيلع همادقإل ىنعم الف «لتقلا نع هسفن لتقب صلحتي الو «هب

 نمضتي لقب هدده ول :معن «هل لتاق هيلإ ءاملإلاو ؛هذه ةلاح لاو لتقلا ىلع هاركإلاب

 نوكي نأ هبشي :ريغصلا حرشلا يف يعنارلا لاق ؛هسفن لتقب مل ول اديدش ًاييذعت

 يدابعلا دنع هاركإ هنإف هلتق ًالإو ءديلا عطق ىلع ههركأ ول ام سفنلاب جرخيو اهاركإ

 هنأ حيحصلا :ينابورلا لاق ؟ كدلو تلتق ًالإو انالف ْلَتقَأ :لاق ول :ُعْرَف

 .هسفنک هدلو نأل ؛يدنع

 ةهبش نذإلا نأل ؛صاّصق آل ُْبَهَدَمْلاَف | ُةلعقف ؛كتلتق الإَو يبلعقا :لاق وأو



 حاّرجلا باك تدم ١

 ل ين ءلصتلا يف ذال دَر اذإ هنأ :ملْعِ ةَيِد ال :رهظألاو «صاصقلل ةئراد

 امهو ءصاصقلا ةيفيك يك باب نم ريخألا لصفلا لئاوا يف فنصملا امهركذ نالوق

 يف لوتقملل بحت وأ ؟لرتقلا كوله بقع ءادتبا ةثرولل بم له ةيدلا نأىلع نايم

 ًالإو ؛هنذا رثؤي ملو «تبحو :لوألاب انلق نإ ؟ مهيلإ لقتتت مث هتايح نم ءزح رحآ

 ۾ ًءادتبا ةثرولل تناك ولو ؛ءاياصوو هنويد اهنم دفنت هنأ ؛رهظأ يناثلا اذهو ءالف

 أ صاّصِقلا طوقسف نذالا ىلإ هاركإلا مضنا اذإف «كلذ تفرع اذإ ءكلذك نكي

 ؛ىلوأ هاركإلا عمف نذإلا درحت دنع اهبجون مل نإف «ةيدلا امأو :لاق «يعفارلا لاق امك

 فصن هيلعف «معن :انلق نإ ؟ ةيدلا فصن هيلع له هركملا نأ ىلع يب اهانبجوأ نإو

 .الف الإو قيدلا

 هلتق نمف يأ فاَرْكإب سيلف ءكدلتت ًالإو يأ ؛ ءارمَع وأ ادي لقا :َلاَق ْوَلَو
 اصيح هنع دجي ال نيعم لتق ىلع لح ْنَم ُهَرْكُمْلا اغإو «هلتقل ًاراتتخ ناك امهنم

 هركملا امأو «نالرقلا لتاقلا ىلع صاّصِقلا باجيا يف عمي اذه ىلعف :هاركإ هنإ :ليقو

 طرشي له ! صخشلا نيع َدَّصَق نإ يف فالخلا ىلع هجيرخت رهظيف رسكلاب

 .بحو ًالإو «بجي مل هانطرش نإف ؟ةيدمعلا

 يأ الو أ دقو زك نامذُم ناَفِْرُم نالغف اعم ٍنْيِصْحَش ْنِم َدجُو :لمف

 امهيلع بجيف يأ :نالتاقف ءامهنم تامو يأ ءِنْيَوضُع عطقك «نيففذم ريغ

 ام سايقف رحآلا نود افنذم امهدحأ ناك نإف ءامهببس دوجول ةيدلا وأ صاَصقلا

 هركذنسو ؛بترت اذإ امع (اعُم) هلوقب ززتحاو ءلتاقلا وه ففذملا نوكي نأ يتأيس
 ٌةَكَرَحَو طو راَصنإ ن مل نأب :حوُبْدَم ةكرَح ىلإ ْلُجَر ُاَهن هنأ نإ اهنأ نِإَو كلذ رثإ

 هنأل ؛ينافلا ُرّرَعُيَو «توملا ةلاح ىلإ هريص هنأل ؛ٌلِتاَق لوألا نح ىنَج مث .راّخا

 اهل ءاهنإلا َلْبَق يناثلا ىنَج ْنإَو بم رضع عطق ول امك وهف تيملا ةمرح كعه
 يارس عطق هنألو هیس دوحول هاف ينال جزج هغ رك فَ نإ
 يف هتايح نأل ؛لاَحْلا بسحب لام وأ وعلا صاَصَق لوألا ىّلَعَو لوألا حرجا

 هدهعب ليعف ةلاحلا هذه يف ىصوأو هن ٌرمع دهع .ةذفان هتافرصتو ةرقتسم لاحلا



 ةة حاّرجلا باك

 نأب ءامهتيارسب تامو ًاضيأ يناثلا ففذي م نإو يأ «نالتاقف لَ «*هاياصوو

 عطقلا نأل ؛نالناق امهف «قفرملا نم يناثلاو «عوكلا نم هدي لوألا عطق وأ فافاحأ

 .هتيارس ترشتنا دق لوألا

 .ةربخلا لهأ لوقب لمع «نيحوبذملا دحأ ىلإ ءاهتنالا يف كش ول :ٌّعْرف

 ءاهتنا نأل ؛صاَصقلا بجو حوُبَدَم شيع ُهُشْيَعَو عزنلا يف اضنرَم لت ولو

 مزح ام اذهو «ىفشي مث كلذ هب نظي دقو ؛هب عوطقم ريغ ةلاحلا كلت ىلإ ضيرملا

 .ًالتاق نوكي ال هلتق رم :لاقف نيسح يضاقلا امأو «فنصملا هعبتف مامإلا هب

 يز هيلع ناك نأب يأ «صاَسِق ال بْرَحْلا راذب ُهَرْفُك َّنَظ امم لق لصق
 رهو «يعفارلا هب لثم ام وه هانركذ امو صاصق ال مهلا مظعي ُهآر وأ رافكلا

 ةضورلا يف حجر نكل ؛ةَدر مهيب يرل نأ هدرا يف يعفارلا ُهَرَرَق ام سايق لوألا يف

 :يناثلاو :كاته لعف اميف رذعلا حوضوو «لهحلل ؛رّهْظَألا يف يِ ال اذكو ءهفالح

 مأ مع هبش وأ دمع ةيد يه له ءاذه ىلعف «ةهبشلا عم تبثت اهنأل ؛ةيدلا بحت
 «نالوق نيلوألا نإ :طيسولا يف لاقو «زيحولل ًاعبت يعفارلا اهاكح هجوأ هيف ؟ أطخ

 (ُةَرْفك نظر هلوقب زرتحاو «هدفتساف يناثلا ىلع يعفاشلا صن دقو «ةحو :يناثلاو

 نارمل ىلع هل ادي بو ؛هط مع نط امل :لات ريم نب دع نزل ادع نع )١55(
 ساهموا هع ف لل حي

 لق هنإ :َلاَم (؟هّلَق َمِلَو) :لاقف ! نارمل لق رم ن ول ادع نإ :ٌرمْعِل لف لتقف

 ءيب أ لقب هرم رهو ةو يبأب ايت كل ب يار ل لاق ؟هلاذ فيكَ ليف .يأ
 نارا ىلع ةنيبلا هلل هلل اديب هع اولأساَف تم انأ اإ ورنا ءاَذَه ام يرْذأ أ اثر :ُرَمُع َلاَقَف

 ناشر نم ف اني ارث ةنيبلا مب مل انإو يدب همد ةا ماقأ نإف «يبلتق وه
 يلو نمو :لاق ىل ادع يف هك َرْمُع بيو يضلت الأ :ُهل ليَ هه ُناَمْنع يلو امل
 هاور .رَمُع نمي ول اِدْيَبُع ْنَع توقع دق :لاقف مولا َرْيِمأ ا تنأ الق دائم

 )١١١١١(. رثألا :تايانجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 :(ح) ةخسل ىلإ خسانلا زمر شماهلا فو ىهتهلا لدب منملا :(7) ةحخسسللا يف (#)



 حارجْلا بانك 01.

 نإف مالسإلا راد يف هلتق ول امكف «هناكم فرع نإف «ليصفت هيفو هنظي مل اذإ امع

 رادلا يف نأ َمِلَع ءاوس «برحلا راد يف رافكلا فصلا ًامهس ىمرو هناكم فرعي م
 الف ءًاملسم باصأو ءأطخأف ءًارفاك نيع وأ ًاصخش نيعي مل نإ ؛ٌرظن ¿ال مأ ًاملسم

 ًاصخش نيع نإو «هفرعي ملو ةراغإ وأ تايب يف هلتق ول اذكو «ةيد الو هيلع صاصق
 نأ هبشيو :يعفارلا لاق :نالوق ةيدلا يفو «هيلع صاصق الف املسم ناكف هباصأف

 لاح نم رهاظلا نأل ؛ابَجَو مالئمإلا راذب وأ ءًأرفاك هنظ نميف نيلوقلا امه انوكي

 راد يفامك بجي ال هنأ يأ لوف صاّصِقْلا يفو ؛ةمصعلا مالسإلا راد يف وه ْنَم

 فالج نا هيأ َلتاَق ُهْنَظ وأ ءادْبع وأ مذ وأ ءادَتْرُم ُهَدِهَع ْنَم وأ «برحلا
 هدهع نم لعق اذإ هنأ ىلع صن يعفاشلا نأ :ْهَلَغِإ صاّصِْلا ُبوُجُو بهدم

 ًايمذ هدهع ول اميف صنو «بجي صاّسمِتلا نأ ءملسأ ناكف ملسي ل هنأ نظ وأ ادترم

 عيمدلا يف ليقف «صاصق ال هنأ هفالخ نابف قتعي ملو ملسي مل هنأ اناظ هلتقف ادبع وأ

 هنلغلإ بج ال :يناثلاو تسلا هقح نم ناك هنأل ؛صاّصْقلا بجي :امهدحأ ؛نالوق

 فالف رصقم هلتاقف «ىلخي الو سبحي دترملا نأل ؛صنلا رهاظب ليقو َةََفاَكُمْلا مدع

 «لتقلا حيبي ال هنظ نأل ؛ًاعطق عيمجلا يف صاّصِتلا بجي :ليقو ؛دبعلاو يمذلا
 لتقلا ميرحت ملع ول امك «فالخلا انتبثأ نإو ؛عيمجلا يف صاصقلا برجو بهذملاو

 صاّصِقلا نإف ريغ َناَبْق «هلتقف هيبأ لتاق هنظ اذإ امأو ءصاّصِقلا بوجو لهجو

 لو ؛هبحصتسي ىتح ًالتاق هدهعي لو «تبثتلا همزلي هنأل ؛نيلوقلا رهظأ ىلع بجي
 هنيب ةيوستلا هحولاو :لاقف ًاثحب يعفارلا اهركذ ؛َْمَن «هيف ةقيرط ةضورلا يف ركذي
 يف امإ «هنظ امك نكي ملو «كلذك هدهعي نأ ريغ نم ًايبرح وأ ًادترم هنظ اذإ ام نيبو

 ءاهنظ لب هتدر دهعي مل اذإ امع (َُدِهَعِ) هلوقب زرتحاو «نيلوقلا تابثإ يف امإو عطقلا

 ؛كلذ هنم دهعي و ًايمذ وأ ًادبع هنظ نم لنق ولو «ةلاحم ال بحاو صاّصِقلا نإف

 ابترم كلذك هدهع اذإ ام لعجو ءاضيأ نيلوق صاّصِقلا برجو يف مامإلا ىكحف

 ؛حيحصلا نود يأ ءَضْيرمْلاُلعْقَي برص ُهَصَرَم لهَج اصير برص ولو .امهيلع
 :َلْيِقَو ءيدعتلا ةروصب لتقلا لصح دقو برضلا حيي ال هلهج نأل ؛ُصاّصِقْلا بجو



 2۱۱ حاّرجْلا باک

 . دنع كله سيل هب ىنأ ام نأل ؛ال

 وأ ةمذ دقعب يأ اما وأ ٌمالْمإ لََمْلا يف صاّصِقْلا بوُجْوِل ُطَرَتْسُيَو :للصف

 ُرَدَهُيَف «بهذملا ىلع هوحنو يثو اذكو «ةمصعب يباتك ىلع قر برض وأ هع
 امأو ءاضيأ كلذك ملسملا قح يف يأ دَنْرُمْلاَو نامأ الو هل ناعإ ال ذإ ٌيِبْرَحْلا

 اذإف يأ قرْيَعَك صاّصق ِهْيَلَع ْنَمَو هيف فالخلا يتأيسف رحخآ دترمو يمذ قح يف
 كرتي دق ىح هيلعامغإو دلا حاّبمب سيل هنأل ؛صاّصِقلا همزلي قحتسملا ريغ هلتق

 ؛ةيدلا لب هيلع صاصق ال مامإلا نذإ ريغب قيرطلا عطاق لتق ول ؛معن «ىفوتسي دقو

 هعارن مل نإف ؛صاّصِقلا هلتق يف انيعار اذإ اذهو «هجو هيف ءيجيو متحتي هلتق نأل

 .مامإلا ىلع هتايتفال ءطقف ريزعتلا هيلعف

 ءريغصلا يواحلا هب مزج اذك «قحتسملا ريغ ىلع ةموصعم قراسلا دي عرف

عم تسيل اهنأ هباب يق ةضورلاو يعفارلا يف يذلاو ؛يدرواملا كلذ يف عبتو
 ةموص

 صاّصِقلا بوجو لعجي نأ هبشيو :الاق ءهرقلطأ اذك ُوّرَعُي ؛ْمَعَن ءاضيأ هيلإ ةبسنلاب

 .نصحلا ينازلا لتق ف فالخلا ىلع

 قح الو ؛ملسملا ىلع هل طلست ال هنأل ؛هب َليق يم هلق نإ ٌْنصْحُمْلا يِناَلاَو
 اذهو «دترملا هبشأف مدلا حابم هنأل ؛حَصألا يف الق ؛ٌةِلْسُم وأ هيلع بحاولا يف هل

 داحآلا يديأو «مامإلل مجرلا نأل ؛صاّصِقلا بجي :يناثلاو ءًاضيأ صوصنملا وه

 فالخلا يب امبرو «هقحتسم ريغ صاّصِقلا هيلع نم لتق ول ام هبشأف «هنع ةفورصم

 تبث اذإ هنأ هحيحصت يف فنصملا ححصو «نيملسملل وأ ىلاعت هلل قحلا هنأ ىلع

 لحم مث ؛ةضورلا يف كلذ ركذي ملو ؛ةيدلا وأ صاّصِتلا هلتقب بحو رارقإلاب هانز

 هبرض اذإ اهب ٌدّيقم ِرَرَحُمْلل ًاعبت يعفارلا هقلطأ يذلاو :لاق ؛قيلعت (۲) ةححسنلا شماه ين (#)
 هيلع بجي ال هنإف ءهضرع ٌلهاج وهو ؛ضيرملا لتي ابرض ًابيدأت هبرض ناف «بيدأت ريغ

 ىلع يريمدلا حرش ىلإ زمرو .ه.إ .طيسولا يف هب حرص امك ناودع ال ذإ ءدوقلا
 .جاهنملا



 حارجلا ُباَتك ١61

 الف مامإلا رمأ دعب لتق نإف «هلتقب مامإلا رمأي نأ لبق لتق اذإ ام روكذملا فالخلا

 ا ر وم

 الا ىلع صاّصِلا بجو هلثم نصحلا ينازلا لتق ول :ّعْرف
 ؛ٌلْفَعَو غولب لتاقلا يفو رم ام لبتقلا يف طزشي يأ ُلْقَعَو ٌعولُب ٍلِاَقْلا يِفَو

 .امهيلع ّدح ال امك «نونحبو يببص ىلع صاصق الف

 .همكح نمز لكل يطعأ هنونج عطقت نم :ٌّعْرَف

 يف هيف فالخلا هيجوت قبس دقو «هيدعتل ؛ناركسلا ىَلَع ُهُبوُجُو ْبَهَدَمْلاَو

 لاوز يف رذعي ْنَمَو «لقعلل ةليزملا ةيودألا لوانتب يدعتلا هب َنِحْلَأو «قالطلا باتك

 نك :لاق وو «هيلع صاصت ال لق مث ركسن « ارد برش نمكو هركلاك هلقع
 نأل ؛ُنوَنُجْلا دِهْعَو اًبصلا كنا نإ هوب قدص نوم وأ اص لتا َموَي

 نيميلا نأل ؛فّلَحُب الو صاصق الف «نآلا يأ بص انأ :لاق ْوَلَو ءامهؤاقب لصألا

 نأ :يواحلا نع رئاحذلا يقو هني تلطبل هابص تبث ولو هيلع فولحملا تابثإل

 لهو «همازتلا مدعل لاملا نمضي ال امك برخ ىَلَع صاّصِق الو ءفيلحتلا بهذملا

 يلازغلا مالك يبرحلا تح يلو ؟ هيف ماع وه مأ ملسملاب صتخم هيلع بوجرلا مدع
 نم عونمملا وهو ي يأ موُصْعَمْلا ىَلَع بجو «لوألا يضتقي هليلعتو ؛يناثلا يضتقي
 .نامأ وأ ةنده وأ ةمذب اموصعم ناك ءا ءاوسو «ماكحألا امهمازتلال ؛ٌدتْرُمْلاَو «هلتق

 يأ «يٌمِب ْمِلسُم لقي الف ءلتاقلا لوتقملا ةا ةاواسم طرتشيو يأ ءةًافاكُمو : لصف

 تیدح نم يراخبلا هاور [ رفا ل بل  :كف هلوقل رفاكب ملسم لقي الف
 . ٠ هڪ يلع

 يراحبلا هاور ؛ثيدحلا 3-2 يئاوسلا هلل ادبع نب بهو ةفيحج يبأ ثيدح نم وه )٠١65(

 :عماجلا ف يذمرتلاو )١١١(. ثيدحلا :ملعلا ةباتك باب :ملعلا باتك :حيحصلا يف

 يف يئاسنلاو )١5417(. ثيدحلا :رِفاَكَب مِلْسُم لقي ال ءاج ام باب :تايدلا باتك

 .؟1-؟ص ۸ ج :رفاکب ملسملا 8 دوقلا طوقس باب :ةماسقلا باتك :ننسلا



 حارجلا باک
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 تبقي الكل ؛صاّصِتلا تبغي ال :ليقف ءرفاكل املسم ًادبع ٌملسم ٌدبع لق :ًعرف
 ديسلا نوكيو ؛نيدبعلا يواستل ؛ْمَعَن :امهحصأو «ملسم ىلع رفاكلل ءادتبا صاصقلا
 .هتوبث ةضورلا ف حصألاف ملسمل ًافاك ًادبع ٌرفاك دبع لتق ولو ؛ثراولاك

 يّمذلا لتقيو يأ «يمِڊبو ءامهيلع هفرشل دهاعم اذكو يأ يهب يم ُلعقْيو
 ُلِتاَقْلا ملم ْوَلَف ةدحاولا ِةُلِمْلاَك هلك َرْفكلا نأل ؛اَمُهَمْلِم تقلتخا َنِإَو «يّمذلاب
 لامي تابوقعلا يف رابتعالاو «ةيانحلا لاح نيئفاكتم اناك امهنأل ؛صاّصِقْلا ٍطَقْسَي ْمَل
 قتع مث فذق وأ انز اذإ دبعلا نأ ىرت الأ ءاهدعب ثدحي ام ىلإ رظن الو .ةيانجلا

 .ديبعلا كح هيلع ماقي

 .حصألا يف اَدَكَف خوجا تام مف جرجا ملأ ايمو مذ حرج ول
 :قوهزلا لاح ًارظن طقسي :يناثلاو «ح رجلا لاح وفاكتلل طقسي ال صاصقلا نأ يأ

 ءفرط عطقك ًاصاصق بحوي ًاحرج حرح ول امأ ءسفنلا صاصق يف فالخلا اذهو
 «يعفارلاو يرغبلا هلاق ًاعطق فرطلا يف صاّصِققلا بحو ؛ىرس مث ؛عطاقلا ملسأ مث
 اَمَنِإ رجلا دعب وأ لتقلا دعب لتاقلا مالسإ أرط اذإ امهو يأ ,نيتروصلا يو

 ىلع رفاكلا طلست نم ارذح هيلإ هضوفي الو يأ يثراّوْلا بلطب ُماَمإلا صعق

 يف امهئاوتسال ؛يمِب درم ل :ُرَهْظَألاَو «هيلإ هضّوفيف ملسي نأ الإ ّمُهَّللا «ملسلا
 ةالصلا ءاضق ليلدب هيف مالسإلا ةمرح ءاقبل ؛ال :يناثلاو «نيينثولا اهبشأف رفكلا

 ؛ال :يناثلاو ءايمذ ّيَمذ لتق ول امك دتر دترم لتق رهظألاو يأ دريو موصلاو
 ردهم موصعم لَو ؛يبرح لاك ردهم هنأل ترمب يمذ أل دلا حابم دترملا نأل

 ٠ الم لتق ول ام هيشأف ًانيدت ال ادانع هلتقي يمذلا نأل ؛معن :يناثلاو «ٌديعب

 نمو انم قافتاب هفرطب هفرط عطقي ال هنأل ؛قر هيف ْنَمب رح لقب الو :لصف
 وأ عطقتم [ هال هدْبَع لق ْنم ] ثيدحو «هب لقي ال نأ ىلوأف «ةفينح يبأ
 يف مهيواستل ؛ضْعَب مهب بو ماو بَتاَكُمَو يدم نق َلْفْيَو 2" *7لّوؤم

 نئسلا فو «بدنج نب ةرمس نع نسحلا ةياور نم هنإف ؛هعاطقنا امأ :تلق © )٠١۷(
 چ را



af 
 جارجلا بانك

 ِثوُدُحَكَف ِتْرَمْلاَو حْرُجْلا نيب قع تاقا قتع مث ءادْبَع ُدْبَع لعق ولو ءكللا

 .بيرق نع مدقت دقو ملسأ مل : هحرج وأ ًايمذ مذ لتق اذإ ذإ اميف يأ مالسإلا

rgكة ةضيعت  

 بجو ِلِتاَقْلا رح ذرت ْمَل نإ :لقَو صاتصق ال ُهلثم لعق ول رح ةطغب نمو
 صاصق الف رثكأ لتاقلا يف ةيرحلا ردق ناك نإ ءرظني هلثم لتق اذإ نأ :مَلْعِ

 :نيمدقتملا دنع امهرهشأ ؛ناهحو «لرتقملا ةيرح تداز وأ 0 نإو ءاعطق

 ال هنأل ؛ال :نيرخأتملا دنع امهحصأو «لضاف وأ واسم امإ هنأل ؛صاّصِقلا بوحو

 ولاذهلو ؛هعيمجم هعيمج لب قّرلا ًءزج قرلا ءزجو «ةيرحلا ءزج ةيرحلا ءرجب لتقي
 ال اثم ةميقلا فصنو ةيدلا فصن انبجوأو ةيدلا لإ ٌرمألا لآ وأ ءأطحح لتقلا ناك
 عبرو ةيدلا عبر بجي لب «هتبقر يف ةميقلا فصنو لتاقلا لام يف ةيدلا فصن لوقن

 ءافيتسالا عقو ولف «هيلع ٌقفتم اذهو «هتبقر يف ةميقلا عبرو ةيدلا عبرو هلام يف ةميقلا

 ُهدبع لق نميف يور ام باب :لتقلا ميرحت باوبأ عامج :تايانجلا باتك:ىربكلا
 مل نسحلا نوكي نأ هبشي خس ل لات دا لاق ء(51075١)ثيدحلا :هب لثم 1

 ةياور نع اوبغر ثيدحلاب ملعلا لهأ رثكأو ؛هفعضل هنع بغر نكلو ؛ثيدحلا سني
 .ىهتنإ ا ردح رهن مس هنأ لا مهب بعذو تربت نع نسما

 نسحلا عامس تبغي ناكف «ييدملا نب يلع امأو :هلل هللا همحر يقهيبلا لاق ؛ليوأتلا امأ (©

 نمت عراشلا دارأ :هحو ىلع ثيدحلا ليوأت ىلإ ضعبلا بهذف .ىهتنإ .ةرمس نم
 لاق :يذمرتلا لاق .كلذ نم عمي كلما مدقت نأ مهوتي التل ءدبعلا هدنع ناك

 نايفس لوق وهو ءهب لي هريغ دبع لت اذإو هوب لقب ال ُهدْبَع لق اذِإ :مهضعب
 :تايدلا باتك :يذمرتلل حيحصلا عماجلا نم ىهتنإ .ةفوكلا لهأو يروشلا
 )١٤١٤(. ثيدحلا

 ادعم ُهدِبَع لَ الجر نأ نأ ] هدج نع هيبأ نع بيعش نب ررمع نع ثیدحا يو ©
 ُهْدِقُي ْمَلَو «َنْيِِلْسُمْلا َنِم همهس ىَحَنَو ؛ةنس ٌهاَقتَو ةَدلَح ةلام يي يبنلا | ُهَدَلِجَ
 :تايدلاو دودحلا باتك :نئسلا يف ييطقرادلا هاور .[ ةر نعي نأ ُهَرمََو هب
 نع شايع نب ليعامجإ ةياور نم وهو ١5. 5ص ۲ ج :هنم (۸۷) ثيدحلا
 :تايانحلا بانك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاورو .خيحص هدانسإف ؛نييماشلا
 .(137431) )1۳۸٠۰( ثيدحلا :لتقلا ميرحت باوبأ عامج



 حارجْلا ُباَتِك
 هاه ١

 مِلْسُم ٍدبَع َنْيَب صاّصق الو .ًاعم قيقرلاو حلا «ضعبلاب رحلا «ضعبلا لتق مزل ءاعئاش
 نبا ٌرفاك لشق نإ اذكو «هسكع وأ اذ ارح ٌملسم ٌدبع لق نأب يأ «يّمِؤ َرُْحَو

 .هلوضفَمِب لتقي ال بألاو ملسملاو لا نأل ؛هسكع وأ ملسملا

 مكاحلا هححص [ هبا نِ بألا ُداَقُي ال ] 4 هلوقل ؛لَفَس إو لَو لقب لَو

 ُتاَّدحلاَو حلا اذكو «بألاك و وهو باطخلا نب رمع ثيدح نم يقهيبلاو

 لفس نإو هل لو لجأل لتقي الو يأ ل الو ءاعيمج مألاو بألا لبق نم الع نإو

 مل اذإ هنأل ؛هنم صسقي نأ دلولل نكي مل هدلو قتعم دلاولا لتق ولف «هريغ لتقب يأ

 هنبا ةجوز لتق اذإ اذكو ءدلولا هيفوتسي ال نأ ىلوأ ناك دلولا ىلع هتيانحل هنم صتقي

 صن دلاولا نعصاّصِقلا طوقس نأل ِههْيَدِلاَوب ُلَعَقْيَو ءدلو اهنم هلو هتجوز وأ
 .ضعبب مهضعب لتقي مراحنا رئاس اذكو ؛كلذك سيل دلولا ةمرحو

 الو صفا رحآلاب فاق ُهَقَحْلَا نإ اَمْهُدَحأُهلََفَف كوُهجَم اعادت وو
 لتاقلا نم ّصتقا امهريغب ُهَقَحْلَأ ولو «ةيناثلا كود لوألا يف هنبا ريغ هنأ انيبت انأل ؛ًالق

 دولوملا قحلأ اذإ هلك اذه مث ِرَّرَحُمْلا ةرابع نود خيشلا ةرابع ىلع دراو وهو ًاضيأ

 نإ رخآلا نم صققا امهدحأب ُهََحْلَا نإف «شارفلاب َّقِحْلُأ اذإ امأ ةرعدلاب امهدحأ

 يذلا هلتقف غولبلا دعب بستتا وأ ءامهدحأب هقحلأ نإو «هيف كراش وأ هلتقب درفنا

 .لوألا نم صتقاو هبسن ٌهَقِحَل «ةنيب رخآلا ماقأ نإف .هنم صتقي مل ُهَقِحَل

 ؛رخآلا ىلع يأ «صاّصِق لكف ءأاعم ألا ٌرخآلاَو بألا ٍنَْرَحأ ُدَحَأ لَ لو

 دامي ال ] ظفلب (15/5885) ثيدحلا :قتعلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور © )١5(

 م و دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «[ دلو نم الار الو كلام ْنِم كولم
 حيحص ثيدح اذه :لاقو )۷۸/۸٠١١(« ثيدحلا :دودحلا باتك ينو .هاجرخي

 يف يقهيبلا هاورو .حيحص :لاق يبهذلا هقفاوو .نادهاش هلو هاحرخي ملو دانسإلا

 .رظن هدانسإ فو ؛(۳۷۷٦۱) ثیدحلا :تايانحلا باتك :ىربكلا ننسلا

 لحرلا باب :حارجلا باتك :راثآلاو ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هاور ؛نعملا ظفل امأ @

 .حيحص هدانسإ :لاقو )٤۸۳۰(« ثيدحلا :هنبا لتقي
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 ىفع نإف «حرجلاب ال حورلا قوهزب ًاضيأ بيتزلاو ةّيعملاب رابتعالاو ءهثروم لتق هنأل

 تحرح نم صاصقلل مّدق فعي مل نإو «ياعلا نم صتقي نأ هنع رفعمللف امهدحأ

 ءرحآلا ىلع امهدحأل َةّيِرَم ال ذإ قعر مدو ءفدصملا لوق ىنعم اذهو هتعرق

 ًالتاَق ترون ْمَل نإ «صَْقْمْلا لَ ُهنِم صققملا ثراولق 5 اهب صفا ن
 :انلق نإف ةعرق الب رداب وأ هتعرف تجرح نم صتقا نإف يأ ىح الب وأ « «قحب

 هنأل ؛هنع صاّصِقلا طقس ءابوجحم صسقملا نكي ملو ؛ثاربملا مرحي ال قحب لتاقلا
 ناك وأ ءبهذملا وهو ؛ُمّرحي :انلق نإو «هضعب وأ هسفن ىلع قحتسملا صاّصٍِقلا ثرو

 نإ اذكَو هيلع هتوبثل ؛ردابملا نم صتقي نأ هنم صتقملا ثراوللف هبجحي نم كانه

 بألا نيب ةيقاب ةيجوزلا نكت مو ايترم التق اذإ اذكو يأ يجوز لَو ءابترُم الق

 ئدنبملا نم صتقي مأ ةعرقلاب مدقي لهو ؛صاّصِقلا قح امهنم دحاو لكلف ؛مألاو
 الار «باحصألا نع مامإلا هلقنو «يناثلا ةضورلا يف امهححرأ ؛ناهجو ؟ لتقلاب

 ىلع صاصق الف مألاو بألا نيب ةيقاب ةيجوزلا تناك نإو يأ ,طقف يناثلا. ىّلَعَف

 ملا بألا لتق ىلإ امهدحأ قبس اذإ هنأل كلذو ؛يناثلا لتاقلا ىلع بجيو ءًالوأ لتاقلا

 اذإو «ةيجوزلاب مأللو ءرخآلا نبالل صاّصِقلا قح ناكو التاق هنوكل بألا قح ثري

 هيلع قحتسملا صاّصِقلا هيلإ لفتنيف اهئري يذلا ره لوألا ناك ّمألا رحآلا لتق

 تبثو مألا لتاق نع صاّصِقلا طقس بألا لتق رحأتو مألا لتق مدقت ولو ءطقسيو
 ثاريملا مرحي قمحب لتاقلا انلقو «يناثلا نم لوألا لتاقلا صتقا اذإف بألا لتاق ىلع

 هب نوبلاطي لوألا ليتقلا ةيد نم هبيصن هنم صتقملا ةثرولف ًابوجحم صتقملا ناك وأ
 ٠ .لوألا لتاقلا

 ءاوس «لتقل ادرفنا ول مهنم لك لعف ناك اذإ يأ اجاوب ْعْمَجْلا ُلََقْيَو :ٌلصَْف

 اَنلَعَج ْدََف امولظَم ليف نمو :ىلاعت هلوق مومعل امهريغب وأ ددحمب وأ لقثي هولتق

 لحرب ةعّبس وأ ةسمح ارفت لت هك َرَمُع دالر .صاّصِقلاب يأ 7*2اناَطْلُس هلو
84 
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 "للام هاور (اعْيمَح هب دمتم ءاعنص لها هلع ًالاَمَت نيل) :لاقو ةي هول

 .هب نولتقي ال مهنأ :لوق هيفو
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 اعيزوت «سوؤرلا راَّيَعاب ِةَيِدلا َنِم ِهِيصِح ىلع مهِضغعب ْنَع ْوفَعلا ّيِلَوللَو
 بوحو يفف «تامف ةفيفخ ىصع وأ طوسب ةبرض دحاو لك هبرض ول امأ :مهيلع

 .اًوطاَوت نأب بوجولا | يتأيس امك اهحصأ ؛هوجو مهيلع صاّصِقلا

 هبجوي امهدحأ نيلعفب لصح قوهزلا نأل ؛ِدْمَع ِهُبِشَو ئِطخُم كرش لقب الو

 اَمُهَنِم تقي :ينزلا لاقو ءاقيقر ضّعبملا لتق اذإ امك طِقْسُمْلا بلغف ؛هيفني رحآلاو

 ؛يّمِذ يِف ًامِلْسُم كرات ّيُمَِو دبع يف ارح كراش عو .بألا كنرش ُلَْفيو
 «صاّصِقلا هيلع بحو لتقلاب درفنا ول «يمذلاو ,دبعلاو «ينجألا نم دحاو لك نأل

 *)يدماع اناك ول امك ءًاضيأ بجو هلعف يف نعل ال هنم صتقي ال نم كراش اذإف

 يف ةهبش أطخلا نإف «ئطاخلا كيرشك بألا كيرش سيلو ءامهدحأ نع لولا ىفعف
 يف ةهبش امهدحأ يف اطخلا ثروأف «دحاو لحمل نافداصم نالعفلاو «يطاخلا لعف

 ةوبألا ةهبشو «أطحح ىرحألاو ًادمع ةحارج نيتحارح دحاو حرج ول امكءصاّصِقلا

 يف ُهَتَهْبُش رثؤت الف يبحألا تاذ نع زيمتت بألا تاذو ءلعفلا يف ال بألا سفن ف

 ُكِيِرَضَو دخ وأ ءاصاصق ْعِطاَقَو ؛ملسم لنق يف يأ «يِبْرَح كرش اَذَكَو هقح

 عانتماو «نيدمع نيلعفب قوهزلا لوصحل ؛ِرّهْظَألا يف لِئاّصلا عفاذو ءسفنلا

 هيلع لب ؛ءبجحي ال :يناثلاو «بألا كيرشك راصف هصخي ىنعمل رخآلا ىلع صاّصِقلا

 كيرشلا ىلع بج الأ ىلوأف ئطاخلا نم ًالاح فحأ نمضي ال نم نأل ؛ةيدلا فصن

 .ةروصلا هذه يف

 او لحرب بس أ ةئشْع ةسْمَح رقت لتقف باطلا نب َرَمُع ن أ بلا نإ ديس نع (10)

 مامإلا اور يج تقل امن لا أ هيلع الامت وَل) :رَمُع َلاَقو .ةلْيَع لق هول
 .١871ص ۲ ج :رحسلاو ةليغلا يف ءاج ام باب :لوقعلا باتك :أطوملا يف كلام

 .نيدماع اناك اذإ امك :(؟) ةححسنلا يف (#)



 جارجلا باک - ۸

 مث ءاَدَترُم وأ ءايْرَح َحَرَج وأ ءاَمهب َتاَمَو أطخو ادع نْيَحْرُج ُهَحَرَجب ولو

 دمعلاب لصحي 0 قوهرزلا نلف ؛لوألا 5 امأ ءلعقي مل َتاَمَف ينا ُهَحَرَجَو ملْسَأ

 امأو «هلام نم ةطلغم ةيد فصنو «ةلقاعلا ىلع ةففخم ةيد فصن بجي :ُدَعَن «ضحلا

 ةحارحلا بجوم تبني :مَعَن ءنومضم ريغو نومضع. لصح توملا نألف ؛ةيناثلا يق

 .ةظلغملا ةيدلا وأ صاّصِقلا نم ةمصعلا لاح يف ةعقاولا

 ةحارجلا ىلع هعضو وأ هبّرش نأب ؛لتاق يأ يفْفَدُم مّسب ُهَحْرُج ىَواَد ْوَلَو

 حبذف ناسنإ هحرج ول ام هبشأف حرجا ةيارس عطق هنأل ؛هَحراَج ىّلَع صاّصِق الف
 ول امك «صاصق اهب قلعت نإ صاّصِقلا وأ هتحارج شرا هيلع ؛مَعن «هسفن حورخما

 ل مأ سلا لاح َمِلَع حورجملا نوكي نأ نيب قرف الو :يدرواملا لاق ءافرط اهب عطق

 ةيدلا فصن هيلع لب «سفنلا نم صاصق الف يأ ِدْمَع ُهْبِشَف ءابلاغ لقي ْمَل إو

 ءحورجملا يأ معو ابلاغ لعق ْنِإَو هتضتقا نإ فرطلا يف صاّسصِقلا وأ «ةظلغملا

 هكيرشف ةاوادملا دصق امنإ حورخملا نأل ؛یطخُم كرش :َلِئِقَو ءدمعلا كولس حور

 لقي هنأب حورحما لاح ملعي مل اذإ امع (ُهلاَح َمِلَعَو) هلوقب زرتحاو ؛ئطاخ كيرش

 .ابلاغ لتقي ال ام ناك ول امك صاصق ال هنإف ابلاغ

 لك هبرض نأب يأ هِلِتاَق ُرْيَغ ٍدِحاَو لك برضو ولتقف طاس ُهوُبِرَص ولو
 نإ بجي :اًهُحّصَأ :ٌةُجْوَأ ْدِهْيَلَع صاّصِقْلا يفق ؛ةبرض ريبكلا ددعلا نم دحاو

 اذهو ءاقافتا تعقو اذإ ام فالخب «تابرضلا كلت هوبرضي نأ ىلع يأ ءاوُئطاَوَت

 :كالهإلا ىلإ ٌدَْق هسفن حرجلا نأل ؛ؤطاوتلا اهيف طرتشي ال هنإف ءتاحارجلا فالخب

 وأ دحاو نم ةالاوملاب الإ ءكالهالا دصق هيف رهظي ال فيفخلا طوسلاب برضلاو

 مهنم دحاو لك لعف نأ ؛مهنم دحاو ىلع صاصق ال :يناثلاو «ةعامح نم ةأطاوملا

 :ثلاغلاو .مامإلا هلاق ؛ًاعطق ةيدلا بحت اذه ىلعق :دمعلا هبش بحاص ءاكرش الو

 برَضَو) هلوقب زرتحاو «لتقلا ىلإ ةعيرذ كلذ ريصي الل صاّصِقلا عيمجلا ىلع بجي
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 نإف «تدرفنا ول ةلتاق مهنم ٍدحاو لك تابرض ناك اذإ امع لتا ُرْيَغ ٍدِحاَو لک

 ال تابرضلا ددع ىلع تعّزو ةيدلا ىلإ رمألا لآ اذإو «هتفلسأ امك صاّصِقلا مهيلع

 توافتلا اهيف مظعي الف ندبلا رهاظ يقالت تابرضلا نأل ؛رهظألا ىلع ةيوسلاب

 .تاحارجحلا فالختب

قلا هقاقحتة سأل ؛مِهِلْوَأِب لق ابترُم اعَمَج لق ْنَمَو
 «تايدلا نيقابللو ًالوأ صاّص

 مهر وا ًارادح مهيلع مده نأب يأ عم وأ تعا فارطأ دار ولا عطق ول اذك

 هححصو ءابابحتسا :ليقو ؛مهيواسعل ًايوحو يأ تقرا ءاوتامو
 ؛ينايورلا

 ما جمع

 تايد | َنْيِقاَبَلِلَو

 لق رل اک لمح فرع أهم اک یل رب لف لا نكمل ا

 .عرقيف ؛اعم

 فعي مو كلذ ىلع مدقأو رداب نأب يأ ىَصَع «لّوألا ُرْيَغ ُهَلَتَق ولف :تلق

 هقح نأل ءاصاّصِق َعَقَوَو «هريغ قح لاطبإل رزعيو يأ ىصع صتقي ملو «لوألا

 هل او .ةَيِد لوأللو . .هدعب نم ىلإ لقتني هنإف «لوألا يلو ىفع ول ام ليلدب «هب قلعتم

 .هرايتخا ريغب صاّصِقلا رذعتل ؛ُوَلْع

 «َقَتَعَو «دترملاو يبرحلا يأ ملَسَأف هِسفن َدْبَع وأ درم وَ اييرَح َحَّرَج :للصف

 ةنومضم ريغ هذه ةلاحلاو ةحارمملا نأل ؛ناَمَض الق ءحْرُجْلاِب تام مث ؛دبعلا يأ

 بجت :َلْيِقَو ءسفنلا ىلإ ىرس اذإ قراسلا ا «صاصقلاب

 | رارقتسا ةلاحب ارابتعا ٌةّيِد

 «ةيانجلا ءازجأ لوأ يف ةأفاكملا مدعل ؛صاّصق الف َقَعَو ملم اَمُهاَمَر ْوَلَو

 ةيانحلا لاصتا ةلاح اهنأل ؛ةباصإلا ةلاحب ًارابتعا مِلْسُم ةي بوُجُو ُبَهْدَمْلاَو

 نإ :فالحخلا داريإ يف يعفارلا ةرابعو «ةيانجلا ىلإ اهب يلا ةمدقملاك يمرلاو

 «ىلوأ انهف تام مث حرجلا دعب ملسأ اذإ دترملاو :يبرحلا ةلأسم يف نامضلا بحي انلق
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 ةلاحب ا ا عوضا قهر اهدا حوا هللا و قاده نيك ا

 ؛يبرحلا نود دترملا يف بحت :ثلاثلاو ؛يمرلا ةلاحب ارابتعا بحت ال :يناثلاو ؛ةباصإلا

 دبع ىلإ ىمر اذإ اميف فالنلا يرجيو «هفالخج هلتق مامإلا ريغل زوجي ال دترملا نأل
 ةرافكلاب نومضم موصعم دبعلا نأل ؛نامضلاب ىلوأو «ةباصإلا لبق هقتعأ مث هسفن

 ا اھ

 :هحوأ ةئالث هيف تايدلا يف حرشلا يف ىكحو هرَّرَحْحْلا يف هب مزج ام انهو «ايمدآ

 ع ي ااو ا او نأ كلش ا ت ا ل اک

 ر ی ا

 ؛اهصاصق بجي الف يأ ٌرَدَه ُسْفْنلاَف ِةئاَرَسْلاب تاَمَو ٌحوُرْجَمْلا ترا ولو
 .ةردهم يهو تفلت هسفن نأل ؛ةرافكلا الو ؛اهتيد الو

 صاّصِقلا نأل ؛رهظألا يف ديلا عطقو ةحضرملاك يأ ءحْرُجْلا صاّصِق ْبَجَيَو

 ىرت الأ «هدعب ثدحي اع ريغتي الف رقتسيو :سفنلا ف صاّصِقلا نع درفنم فرطلا يف

 مل نإو ءفرطلا صاصق لوألا ىلع بجي هتبقر ّرحو رخخآ ءاجو هفرط عطق ول هنأ
 تراص اذإ سفنلل عبت فرطلا نأل ؛بحي ال :يناثلاو ءسفنلا صاصق امهيلع بحي

 عطق ول كلذكو «فرطلا صاصق بجي ال سفنلا صاصق بجي مل اذإف ءالتق ةيانجلا

 ءفرطلا يف صتقي نأ هل نكي مل ءصاّصِقلا نع هيلو ىفعف «هنم تامف ناسنإ فرط

 ءيفشتلل صاّصِقلا نأل ؛ةدرلا الول هثري ناك يذلا يأ ُمِلْسُمْلا ُهُيِْرَق ِهُيِفْوَتْسَي

 :لِيِقَو ؛فوتسيل هلامك رظتنا اشا ناك ناف مامإلا نود بيرقلاب قلعتي كلذو

 ركل نا مك نبا ىعداو 0 مامإلا هيفوتسيف ٌدتْرُمْلِل ثراو ال هنأل ؛ٌماَمإلا

 اضاضقاال يا لاق حْرْجْلا ىق قا نإف «لوألاب درفنا يرحطصالا نأو ءهيلع

 يذلا شرألا نم يأ َةِّيِدَو هِشْزأ نِم :ِنْيَرمَأْلا | ٌّلَقَأ بجو «ةمشاهلاو ةفئاحلاك
 ةدحاولا ديلا عطقو «ةفئاجلاك لأ شرألا ناك نإف «سفنلا ةيدو ةحارحلا هيضتقت

 هيدي عطف اذإ امك لقأ سفنلا ةيد تناك نإو'ءءيش ةدرلا يف ةيارسلاب دزي مل

 تام اذإف ءاهنم رثكأ بجي مل EE ان لت تاو قران هلع
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 حرحلا شرأ بحاولا :ليقو يأ شرا :َلْيِقَو ءاهنم رثكأ بحت ال نأ وأف ؟"ادترم
 يف جردني امنإ شرألا نأل ؛ناتيد هيلجرو هيدي عطق اذإ اميف بجيف «غلب ام اغلاب
 انجردأ ولف ءةردهم تفلت انه سفنلاو «ةحارجلا كلتب سفنلا نامض بجو اذإ ةيدلا

 بحاولاف لاح لكى لعو «لامدنالا ماقم ةمئاق جاردإلل ةعطاق ةدرلا تلعجف انردهأل

 اذإ ةحارجلا نأل ؛ًالام بسجوي ال يأ رده :َلْيِقَو “اعيش هنم بيرقلا ذحأي ال َءيف

 ام كلذلف ةردهم سفنلاو «سفنلل ةعبات فارطألا تراصو ؛ًالتق تراص ترس

 ءيش بوحو عنمت ةدرلاو «شرأ ةيانحلاب بجو هنأل ؛لامل بوحو حصألاو ءاهعبتي

 لجرلا لتقو لحجر فارطأ عطق ول امك اذهو ءاهلبق بجو ام طقسي الو ءاهدعب
 ولف ؛حرجلا دعب ةدرلا تأرط اذإ هلك اذهو «فرطلا نامض طقسي ال هنإف ؛هسفن

 «ةيانجلا ريثأت نيح دترم هنإف «مهقافتاب نامض الف «ةباصإلا لبقو يمرلا دعب تأرط

 ةباصإلا لبق ملسأف ٌدترم ىلإ ىمر اذإ اميف هريظن نم هجو هيف ءيجيو :يعفارلا لاق
 .هوركذي مل نإو يمرلا تقو ربتعي هنأ

 رادهإلا ةلاح للختل ءصاّصِق الف ةَياَرَّسلاِب َتاَمَف ؛ملمأ مت هنا وو

 يجو «ةيارسلل رثأ اهيف رهظي مل ترصق اذإ اهنأل ؛بَّجحَو ٌةَدّرلا ترص نإ :ليقو

 عوقول ةيدلا بجتف رم امك صاّصِقلا بجي ال هنأ رهظألا ىلع انعرف اذإ يأ يذلا
 ,رادهإلاو ةمصعلا ىلع اعيزوت ءاَهْفْصِن :لوق يفو «ةمصعلا ةلاح يف توملاو حرحلا

 ةلاحو ةمصعلا لاح ثالثلا لاوحألا ىلع ًاعيزوت اهاثلث بجي هنأ :ثلاث لوق فو
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 ترصق نإف «رادهإلا ةدم تلاط اذإ ام فالخلا عضوم :نورثكألا لاق مث ,رادهإلا

 .نيلاحلا يف درطلاب ليقو ءاعطق ةيدلا لك بحو

 صاصق الف ؛مهسلا هباصأ مث مالسإلا ىلإ داعو ٌةتراف ؛ملسم ىلإ یمر عرف

 . روهشملا ىلع

 ؛صاصق الف َيارسلاِب َتاَمَو َقَتْعَف ادع رح وأ مُلْسَأَف ايم مذ ملم َحَرَجْوَلَو

 .ًادترم لدب ُكيرش :(۲) ةححستلا يف (#)



eحاّرجلا باك  

 E ؛مِلْسُم ةد بجتو «هتفاكي نم ةياسلاب دصقي مل هنأل

 ر ةا لكم ةيدلا هناك ارا ملا دل فوود ا

 ىَلَع ءةيدلا يأ تدار ْنِإَف ءهكلم يف ةعقاولا ةيانجلاب ردقلا اذه قحتسي هنأل ؛لقأ

 .ةيرحلا ببسب تبحو اهنأل هنو ٌةداَيرلاَف ِهبمَِق

 (ةياَريسب تام مث َقَعَف ؛هينبع ىدحإ اق وأ يأ ِدْبَع ََي ْعّطَق ْوَلَو

 شرأ وهو يأ هِهِيَمْيِق فطن ِةَبِحاَوْلا ٍةّيدلا َنِم ُلَقألا ٍدِّيَسلِلَف ءةيدلا لامك
 ىتح قرا يف لصحت م ةيارسلا نأل ؛ةحارجلا تلمدنا ول هكلم يف عوطقملا فرطلا

 ةفيملا ست ناك نإ و: رغ هار الك لفأ لا زك ناك نا لا قدا ق ونت

 انبجواو يأ
 »ا »و

 نم يأ هِتَمِيِقَو ةّيدلا َنِم ٌلقَأْلا :لوَق يِفَو .هكلم يف ةعقاولا ةيانحلا شرأ وهف لقأ
 انربتعا دقو «ديسلل ةنومضم ةيانجي تلصح ةيارسلا نأل ؛ةميقلا لك نمو ةيدلا لك

 هتوم ردقيف «ديسلا قح يف اهيلإ رظنلا نم دب الف «سفنلا ةيد انبجوأ ثيح ةيارسلا

 ىلع سيلف لقأ ةيدلا تناك نإف «نيضوعلا ّلقأ ديسلل بجونو أرح هتومو ءأقيقر
 ةدايزلاف لقأ ةميقلا تناك نإو ؛ناصقتنلا 1 ديسسلا قاتعإ نمو ءاهريغ يناجلا

E E aeانقر تامل دع ا داك  

 لْوألاىَلَع صاّصِق الف مهَياَرِسب تاَمَو نارخآ ُهَحَرَجَف َقتَعَف “هدي َعْطَق ولو

 كيرشلا راصو اهدوجول ؛نْيرخآلا ىَّلَع بجو «ةاناكملا مدعل ءاَرْح ناك ْنِإَو

 نيرخآلا ىلع بجي اميف ديسلل قح الو ءاثالثأ ةثالثلا ىلع بجتف ةيدلا امأو بألا

 لقأ :لوألا لوقلا ىلعف «نالوقلا هقحتسي اميفو «لوألا ىلع ام هقح قلعتي اغنإو
 ةا شرار ةيانلا كل نج لقألا»: نافل ىلعو ةةميقلا كلر ةيدلا"كلث نم قيزرمألا

 .ةميقلا فصن وهو «هكلم يف

 ا و قرم اوت ىوعلم فلك !زتاقلا زوق عك ءاناودع ًاضحم لتقلا

 .ٍدْبَع دي ٌمَطق ولو :لوقي بتك ؛(7) ةخسنلا شماه يف (#)

 ا



 ar حاَرجلا باک

 ال ؛هب لتقُي ال نمو مع هبش وأ أ الخ ةح ةحارخلا تعقو اذإ اميف صاصقلا بجي الف

 ؛دبعلاب دبعلا عطقيف «ندبلا يف يواستلا فرطلا صاصق يف طرتشي الو ؛هفرطب عطقي

 امهيف سكع الو ؛رحلاب دبعلاو ؛ملسملاب يمذلاو «سكعلابو ؛لحرلاب ةأرملاو

 ينامك ءأوُعِطُق اَهوناَبَأف ةَعْفَد هيلع اوُلَماَحَتَو ِهِدَي ىَلَع ايس اوُعصو ولو

 هللا قح هنأل ؛عطقلا بجي ال ؛ادحاو ًاباصن نالجر قرس ول ام فلاخيو «سفنلا

 ىتح ؛بناج نم اذهو ؛بناج نم اذه عطق نأب ,ءاكر شلا لعف زيمت اذإ امأ :هفالخب

 الف ؛يقابلا عطقف ؛رحآلا ءاصجو ؛ديلا ضعب امهدحأ عطق وأ «ناتديدحلا تقتلا

 قيلي ام ىلع امهنم دحاو لك ىلع ةمركحلا بجتو ءامهنم دحاو ىلع صاصق

 1 ديلا ةيد نيتموكحلا عومج غلبي نأ يغ ىعبنيو «هتیانج

 نيشلا رسكب جاجشلاو ؛ يتأي امك يأ شع :هجولاو ؛سأّرلا ٌجاَجِشَر :ٌلصن

 :لصألا يف هطخب هطبض امك اهحتفيو ِةَجَّش عمج

 اهرّسفو ءشدنلا وحن يأ الق َدلجلا قش ام يهو :تالمهمب يأ قص راح ١.

 صرح مهلوق نم ٌةذوحأم يهو ؛دلجلا طشكي اع :هريغو بذهملا بحاص

 .خسولا نع طشك وأ قّدلاب ًاليلق ُهَشَدَح اذإ بولا ُراَّصَقْلا

 افالحن «مد اهنم رطقي الو «شدخلاو ىشلا نم اهعضوم يمدت يأ ,هْيِمْدَت َةَيِماَدَو 5

 ءباذلا يهف رطق نإف يلازغلاو مامإلل

 قشلا وه ٌعْضَبلا نأل ؛مْحّللا ْمْطْقَت ُةَعِضاَبَو ٣.

 .مظعلاو محللا نيب ةدلجلا غلبت الو حللا يف يأ هيف صوغت ةَمحالتمو .

 ؛كلذب تيعم مْظَعْلاَو محلا نب يت ةَدلجْلا غلبت «نيسلا رسكب :قاحمِسَو 6.

 سأرلا قاحمس ىمست ةدلجلا كلت نأل

fa 

 5 رق

 ريغ مظعلا ناك نإو ؛ِدَوُرِمْلاِب عرقي ثيحب هفشكت يأ ّمْظَعْلا م صوت ٌهَحْضَوُمَو 5

 حصألاف ؛ملفعلا ىلإ تلصوو هسأر يق ةربإ زرغ ولو «هرتس يذلا مدلل دهاشم

 .حاضيإ هنأ



 حاّرجلا بانك ١74

 رسک يأ ةُمِشْهَت ٌةَمِشاَهَو .۷

 .عضوم ىلإ عضوم نم مظعلا لقنت يأ لقت ةَلقنمو .۸

AGسرلا  

 .ةففذم يهو غامدلا لصتو غامدلا ةطيرخ 0 يأ ءاَهَقرخَ ةغماذو ١.

 .لصألا يف هتركذ فالقخا ىلع رحأ اهءاروو ؛ةروهشملا يه ؛ةرشعلا هذه

 هب حرص امك ؛سأرلا يف ضرفت امك ؛ةهبجلا يف ضرفت جاجشلا هذه عيمجو
 ىحللاو فنألا ةبصقو دخلا يف ةغمادلاو ةمومأملا ىوس ام روصتي كلذكو «فنصملا

 .لفسألا

 اهريغ امأو ءاهلثم ءافيتساو اهطبض رسيتل ؛طقف ةَحّضَوُمْلا يف صاّصِقلا ؛ بجُيو

 «لمملا ءافيتساب قوت الو ءاهضرعو ةحارجلا لوط يف ناصقنلاو ةدايزلا نمؤت الف

 (ةَصِراَحْلا ىو اَهَلْبق اَمْيِفَو :َلْيِقَو « ماظعلا رسك يف صاّصِتلا بحوت ال كلذلو
 EE SEES قل ره نفل نبا فاذا يهو

 ال هنأل ؛مامإلا هاكح امك ًاعطق اهيف صاصق الف «ةصراحلا امأ ءةلمحلا ىلإ ع وطقم

 لاق ّرَحُمْلا ىلع هداز ام ةصراحلا فنصملا ءانئتساو ؛ءيش اهب توفي الو اه عقو

 نان وكل ١ كلف هيه تلقت حارا مهوت مهترابع نأل ؛*هنم دب الو :قئاقدلا يف

 .اهيف فالح مهن ةعامج مالك :ةيافكلا يف

 ا
 لع رج ا٭۴

 بجو نيب ملو نذَأ وأ ؛نِراَم ضْمَب َعطق وأ ندا يقاب يف حصا ل

 سأرلا ىوس هندب ةيقب يف حضوأ اذإ اميف يهو أ (ّحّصَأْلا يف ٌصاّصِقْلا

 مدع هجوف ؛عباصألا وأ ؛دعاسلا وأ ؛قنعلا وأ ءردصلا مظع حضوأ اذإ امك «هحولاو

 :حصألا وهو بوجولا هجوو «ردقم هيف شرأ ال هنإف ؛شرالا ىلع سايقلا بوحولا

 ةصراحلا نإف ءاهنم دب ال هل ةدايز :لاق امك وهو :۷۳ض :حارجلا باتك :جاهنملا قئاقد (*)

 ه.! .اهريغ يف فالخلا امنإو ءًاعطق اهيف صاصق ال



 18 حاّرجلا باك

 صتقي ةدئازلا عبصألا نأ ىرت الأ .شرألاب صاّصِقلا ربتعي الو «لغم ا ءافيتسا رسيت

 شرأ ان ةفئاحلا هسكع ىلعو «فكلاب دعاسلا كلذكو ءردقم شرأ اه سيلو اهلثمت

 .اهيف صاصق الو ردقم

 نال ام :يهو «نراملا ضعب وأ ؛نذألا ضعب عطق اذإ ام يهو :ةيناثلا يف امأو

 ةعضابلا يف فالخلا ىلع برم لوق فالتحا هيف :يعفارلا لاقف هي لو «فنألا نم
 نم امهيلع عالطالا ناكماو ؛امهب ءاوملا ةطاحإل بوحرلا رهاظلاو ؛ةمحالتملاو

 الف «هلثم يناجلا نم ىفوتسيو فصنلاو ثلفلاك ةيئرجلاب عوطقملا ردقيو «نيبناجلا

 .ًارغصو ًاربك ناذآلا فلتخت دقو ؛عوطقملا ةحاسم ىلإ رظن

 لأ يف ىَنَح «طابضنأل ؛ليصقَم نم مْطَقْلا يف «صاّسصِتلا يأ بجو :ٌلْئمَ

 ىَلَع الق «ةفاحاب الإ نكمي مل نإو يأ ألو ِةَفاَجِ الب َنَكْمَأ نإ ٍبِكْنَمَو ٍذْحَن
 رجي مل كلذلو ؛ةياكنو ؛ًاريثأتو ؛ةعسو ؛ًاميض طبضنت ال فئاوجلا نأل ؛حيجصلا

 نكمي :رظنلا لهأ لاقو «فاحأ يناجلا ناك اذإ يضتقي هنأ :يناثلاو ءاهيف صاّصِقلا

 اذهو «ةدوصقم ريغ ةعبات انه اه ةفئاحلا نأ ههجوو «ةفئاحلا لثم فاجيو عطقت نأ

 .ًاقلطم صنقي هنأ ال حيحصلا هجولل لباقملا وه

 قْفَسَو هنِراَمَو ءِنْفَجَو ند عْطَقَو نبع ءَف يف ,صاسِقلا يأ بجو
 ءَاَيلإ اًذَكَو ءلصفم نكي مل نإو ةطوبضم تاياهن اه نأل ؛نييْنَو رکو ءناَسْلَو

 ءافيتسالا نكمي ال هنأل ؛ال :يناثلاو ءاهيلإ يهتنت ةياهن اه نأل ؛حّصألا يف َناَرْفُشَو

 .هريغ عطقب الإ

 برق طق هلو ,ةلئامملاب قوثولا مدعل هاَهوْحَنَ مالا رك يف ٌصاّصِ لَو
 عطق اذإف «هانفلسأ امل صاّسِقلا رذعتل ؛يِقاَبْلا ٌةَم كو رْسَكْلا عضم ىلإ لصق

 وفعلا هل نأ ىفخي الو داز ام شرا ذخأيو عوكلا نم صتقيف الثم عارذلا نم هدي

 .لاملا ىلإ لودعلاو

 هبشأو «ةحضوملا يف صاّصِقلا ناكمإل ؛َحّضْوُأ َمْشَهَو ُهَحَضْوُأ ْوَلَو : صف



 حاّرجْلا باك 255 ١

 ت
 ؛ِةَرِعْبَأ ةسنخ ذخأو ءفكلا يف صتقي نأ هل نإف ؛دعاسلا طسو نم ديلا عطق -

 ولو .ةحضوملاو ةمشاهلا نيب ام شرأ وه ذوخأملا اذهو مشهلا يف يف صاصِقلا رذعتل

 َرُّم ذوخأملا اذهو ءاهلبق يلا يف هانلق امل ؛ِةرِنأ ةَرْشَع ُهَلَو حَضْوَأ ؛َلَقَتَو حّضْوُأ

 .ةلقنملاو ةحضوملا نيب ام شر

 ةديدحلا عضو ىلع ردق هنأل ؛هِعباَصُأ ُطاَقِتْلا هَل َسِيَلَف عوُكلا نم ُهَعْطَق ولو

 هلودعل َرّرُع ُهلَعَف ناف ءاهنع لدعي ال ةلئامملا ةياعر نكمأ امهمو «ةيانحلا لحم ىلع

 ضعبلا فالتإب همزلي الف ؛ةلمحلا فالتإ قحتسي ال هنأل ؛هل مرغ لَو ءقحتسملا نع

 ن :حَصألاَو هيلع مرغ ال يناجلا فرط عطق ول سفنلا لتق قحتسم نأ امك رع

 زجيو دوعي نأ هل يناجلا دي عطق ول سفنلا قحتسم نأ امك َدْعَب فلا ٌعطَق ُهَل

 لصفم نم هدي عطق اذإ اميف مامإلا هب مزج ام ريظن وهو ءال :يناثلاو «هتبقر

 ! ةموكح بلط اذإ هنأ امك «لصفملا نم صتقي نأ دارأو ؛هنود يناحلا نم ىفوتساف

 .اهيلإ بجي مل

 «ةيانجلا لىلإ لصفم برقأ هنأل ؛ققروْلا 9 عطف ُةَناَبَأو ؛ُهَدْضَع سك ْوَلَو

 صاّصِقلا ناكمإ مدعل ؛يِقاَبْلا ٌةَموُكُح هلو ءفكلا ىلإ قفرلا لصفم نم دضعلاو

 ,ةيانجلا لحم يف عطقلا نع زجاع هنأل ؛ٌحّصَألا يف َنْكُم ؛ع وكلا بلَط وَ .هنم

 هنأل ؛نكمي ال :يناشلاو «هنم عنْ الف هقح ضعبل كرات عوكل نع لودعلاب وهو

 هريغو ينايورلا داريإو «لوألا حجر يوغبلاو «ةيانجلا لحم ىلإ برقأ وه امع لودع

 .ًاحيجرت ركذي لو ؛ىلوألا هنإ :ريغصلا حرشلا يف لاقو «يناثلا حيجوب ٌرِهْشُي

 بهذ نإف ؛ةلئامملل ابلط خرا هب «هينيع ع يآ فوض بهذف ُهَحّضْوُأ ولو

 وأ يأ ِهِيَقَدَح ْنِمَةاَمْحُمَة ةديدح ببي رقتك ؛ٍنِكْمُم فخأب ؛ ُةَبَهْذَأ ارو ىوضلا

 كلذب ءوضلا باهذإ ١ ناكما | ةيفيك مهضعب لكشتساو ءامهوحتو اهيف روفاك حرط

 0 ,ةلئاممل أ هب عقت هجو ىلع

 3 م ر يا ي و 3 #0 # 9 م ر ر 5-8

 نإف «ةلئامملل ابلط ءاهلثم ُهَمطل ,بّمذف ابلاغ ُهَءْوص بهذت ةّمطل ُهَمطل لَو



 ا۲۷١ هيف فاليظإلاَو هيفرتسسُمَو صاصقلا ةّيقْيَك باب :حارجلا باك

 ينو «يفْيَح ريغ نم ءافيتسالا ناكمإل فلس امك ةحلاعملاب يأ بهذا بهذ ْمَل
 يف صتقيال امك ةمطللا يف صتقي ال هنأ :يعفارلا هلسحتساو يوغبلا هححص هجو

 اذكو «تدرفتا اذإ ةمطللا ف صاصق ال هنأل ؛هؤوض بهذف همشه اذإ ةمشاهلا

 .اضيأ ةمشاهلا

 ءامهئوض باهذ لامتحال ؛مطلي م «طقف نينيعلا ىدحإ ءوض بهذ ول عرف

 .صاّصِقلا رذعتل ةيدلا تذحأ ؛نكمي مل نإف ؛نكمأ نإ ةحلاعملاب بهذي لب

 اَذَكَو ءاطوبضم الع هل نأل ؛ةَياَرسلاب هيف ْصاّصِقْلا بجي رّصَبْلاَك ٌعْمّسلاَو

 قرط ةربخلا لهألو ءةطوبضم الا اه نأل ؛ٌمّصأْلا يف يشلاو ؛قوذلاو ؛ُشْطَبْلا

 .اهيف صاّصِقلا نكمي ال يناعملا هذه نأل ؛عنملا و ءاهلاطبإ يف
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 ام ةجلاعملاب قثوي ال هنأل ؛هيف صاّصِقلا عنم برقألاو «ددرت ًاضيأ لقعلا ي

 .ةيدمعنا ققحت مدعل ؛ِلكاتمْلا يف ذ صاّصق الف ءاَهُرْيَغ لكاتف اعبصأ عل قل ر

 نع

 هيف فاليخالاو ِهيِفَوتْسُمَو صاّصقلا ٍةّيِفْيك باب

 لبق هيف فالتحالا ركذو «بابلا رحآ يف هركذ دق هنإف هنع ُوفعلاو يأ

 .ًابيترت يضتقت ال وارلا نأ باجيو ؛صاّصِقلا ىفوتسم

 نيميلا نيب ةاواسمالو ةاواسملا صاّصِقلا نم دوصقملا نأل نيب راسي ُعَطْفت ال

 «تاحارجلاب لاحما ريثأت فالتخاو عفانملا فالتحال ؛ايلغي ىَلَقُس ةفش آلَ ںاسیلاو

 نم ًاضيأ هانركذ امل «ىلفسب ايلع ةفش الو «راسيب نيمي عطقت ال يأ ُهُسْكَع ءال و

 اَز الر «یرخأب ٌةَلُمْنأ الو «نيعب فنأ دخوب ال امك عقلا لاخلا فالتحا

 امل عباصألا كلت نم ىرصخأ ٍةلمأب عبصأ ةلمن أ مطقت ال يأ َرخآ َّلَحَم يف دا

 ىجا ةدئاز تناك نأب ؛امهلحم فلتحا ذا یر دنر ةداز عيصإ الو اترك

 .ةموكحلا ذحؤت لب ماهبإلا بنجب يناجلا ةدئازو رصنخلا بنحب هيلع



etهيف فاليخإلاو هفتو صاصقلا َِيفْيَك باب :حارجلا باتك  

 .رّرَحّمْلا يف يعفارلا هركذ «ىطسولاو ةبابسلاك عبصأب عبصأ عطقت ال :ٌعُرف

 رعت ال امك «يِلْصَأ يف شطب هوقو صقر «لْوُطَو ربك تْواَقَت رضي لَو
 «قفتت داكت ال فارطألاو سوفنلا ةلثامم نأ هيف ببسلاو «رومألا هذه يف سوفنلا ةلئامم

 :ينافلاو «ةيلصألا يف امك ٌحّصألا يف «نيتدئارلا مس عبصألاک يأ ئاز اذکو

 يف ىفتكي امك «مسالا يف قافتالاب ىفتكي ىتح صوصخ مسا اه سيل هنأل ؛رضي
 يناجلا ةدئاز تناك نإ اذه ىلعف «ةروصلا ىعارتو ردقلا رظنيف «راسيلاو نيميلا

 ردق ةموكح ذحأو «صتقا ربكأ هيلع حنا ةدئاز تناك نإو «هنم صتقي مل ربكأ

 ةقيض لباقت الف اهصاصق يف يأ ءًاضْرَعَو ًالوط ٍةَحّضَوُمْلا ُرَْق ُرِبُْيَو ءناصقتنلا
 مسا نأل دلو مخل ظل توات ٌرْضَي الو «ةعساو نع ةقيضب عنقي الو «ةعساوب

 قفتي و ر ردق يف يواستلاو مظعلا ىلإ ةحارجلا ءاهنإب قلعتي ةحضرملا
Ss 

 َحوُرُجْلاَوط: ىلاعت هلوقل ؛ةانبعوتسا ٌرغْصَأ جاًشلا ُسْأَرَو هم أر لك َحّصْوَأ ْوَلَو
 دعب اب ياش نع يع اطيل ؛اَمَقْلاَو هْجَوْلا نم همم الو ص اصق

 ناك ولف ًاقيرط هسييعتل ؛اًهِْيمَج ىَلَع عزو ْوَل ةَحَصّوُمْلا شرا ْنِم يقاَبْلا طْسِق
 ل سار ناك ْنِإَو شرألا ثلث ذخأ E إب يوتسملا

 يف ٌراّيتخالا نأ ْحْيِحّصلاَو ةاواسملا لوصحل؛طقف جوُجْشَمْلا , سار رد أ ريغ

 e ىلإ :يناثلاو «ةيانحلا لحم هسأر عيمج نأل ؛يِناَجْلا ىلإ هِعيضْوَم

 ثيح نم ئدتبي هنأ :ثلاثلاو ,باحصألا روهمج نع هلقنو «هحيحصت يدروالا
 59 متي نأ ىلإ اهيلإ بهذ يلا ةهجلا يف بهذيو ؛يناجلا ًدتبا

 نأل ؛سأرلا يِقاَب َنِم ممن ُرْعْصَأ ,يناجلا يعي ةتيِصاَنَو ءةيصان حّضْوَأ ولو
 يف ّصََقُمْلا دا ْوَلَو «ةرخؤمو ةمدقم نيب قرف الو ءدحاو وضع هلك سأرلا

 . صْرَعْلا لدب ضو )١( ةحسلا يف (#)

 د / ةدئالل (1501)



 ٠١١۹ هيف فاليخإلاو هيفوتسمو صاصقلا ِةيفْبَك با :حارجلا باك
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 يف يلا ةحضوملا لامدنا دعب نوكيو يأ ِِةداْيِرلا صاَصق ُهَمِرَل ِهَقَح ىلَع ٍةَحّضَوُم ملا نسج ا

 مل اذإ ام :يعفارلل اعبت ةضورلا يف لاق امك هلحمو ؛كلذ فنصملا قلطأو «هسأر

 «هدي تب رطضا نأب يأ ءأَطَخ ناك نإف معالق هبارطضاب داز نإف « يناحلا برطضي

 لصألاف «لصألا مكح نلاخي ةدايزلا مكح نأل ؛ٌلِماَك ّشْرَأ ْبَجَو ؛لاَمىَلَع اَمَع وأ

 :ليقو «يناجلا ددعتك مكحلا رياغتو (ةفحو تسمع ريغو ًاطح ةدايزلاو «قصتسم دمع

 (*ةحراحلاو حراجلا داحتال امهيلع شرألا عيزوت دعب ةدايزلا طسق يأ ُةطْسِق

 اذه بسنيو ؛رغصأ جاشلا سأر ناك اذإ اميف طسقلا بجي هنأ انركذ امك اذهو

 ينعي خيشلا رايتخا هنأ يضاقلا قيلعت يلو «يعفارلا لاق امك لافقلا ىلإ هحولا

 .لوألا هباوح هيلع رقتسا يذلا لاقف هنع عجر هنأ :ةياهنلا يف نكل ؛لافقلا

 لك نِ َحّضْوُأ اعم اهوُرجو ةلآ ىلع اولماحت نأب يأ ,ٌعْمَج ُهَحّضْوَأ ْوَلَو

 عزوي يأ ءةطلسق :َلْيِقَو «عطقلا يف ءاكرشلاك ةحضوملا كلت لثم يأ ءاهلثم ٍدِحاَو

 اذهو .لسقلا فالج ةئرحتلا ناكمإل «هتصح ردق دحاو لك نم حضويو ؛مهيلع

 .اهحو رّرَحُمْلِل اعبت فنصملا هماقأف ېامالل لامثحا

 ةيولسم ءالشلا نأل ؛يِناَجْلا ّيِضَر نإَو َءالَشب ٌةَحْيِحَص ُمَطْفُن لَو :لصن
 نذألا فالخب ءايمعلاب ةريصبلا نيعلا ذصخخؤت ال امك «ةلماك اهب ذخؤي الف «ةعفنملا

 توصلا عمج يف اهتعفنم نأل ؛حصألا يف ةحيحصلا نذألا اهب تذحأ ثيح ءالشلا

 فرطلا يفق ؛سفنلا ىلإ ىرس نإف «عطقلا فقو اذإ اذه مث «ةيقاب ماوهلا عفد وأ

 ءدضع رسك وأ ةفئاحي تام اذإ ام ىلع مالكلا ف يعفارلل اعبت ةضورلا نم ثلاغلا

 ديو ءالش أدي عطق اذإ اميف يرجي فالخلا نإو «هلعفك هب لعفي هنأ ىلع رثكألا نإو
 صاّصِقلا يفوتسي له ؛ميلس عطاقلاو «هل فك ال نم ًادعاس وأ ةحيحص عطاقلا

 .ءافيتسالا ىلع رثكألا نأ :هاضتقمو ؟دعاسلاو ديلا عطقب

 .هدنع ةخسن نع ًالقن .ةحراجلا لدب ةحارجلاو )١(: ةححسنلا يف زمر (#)

 .ْنمِم لدب اّمِم :(۷) ةحسنلا ف (#)



or.هيف فاليخإلاو ِهيِقوتْسُمَو صاصقلا ةُيِْبَك باب :حارجلا باك  

 ْوَلَف هيد هيلع ْلَب ًاصاّصِق ْعَقَي ْمَل :ةحيحصلا عطقو فلاح يأ ءّلَعَف ولف
 ؟هاضرب عطق نإف ءاضوع يناحلاىضر ريغب عطق اذإ اذه «سقنلا ْصاّصق ِهْيَلَعَف ىرَسم

 عطقإ :(*يناجلا لاق نإف :رظنن ل ل ل

 اهعطقإ :لاق نإو يش همزلي ملو وق ايفرجسم هيلع يبغا لمح لعج «قلطأو يدي

 يحملا ىلع نأ ؛يوغبلا باحأ هبو :امهدحأ ؛ناهحج وف ا أ اب نع اضع

 ىلع ءيش ال :يناثلاو ءاناجم اهذبي مل هنأل ؛ةموكح يناحلا ىلعو ةيدلا فصن هيلع

 .قحتسملا ضبقو يدّرلا نع ديلا ىدا يناجلا لاك هيلع نيا

 ال :ةَرْبِجْلا لْهأ َلوُقَي نأ الإ هّقح نود اهنأل يحتمل ُءالشلا ْعَطَقَتَو

 ءافيتسا نم هيف امل < رم نك لب يأ مدا ْعِطَقنَي

 اهعطق هلف < کک ل ا

 نأب كلذ هجوو ا كلذ

 يذلا ليف اذإ كلذلو «لاملاب لباقت ال ةدرحلا ةفصلاو ؛ةفصلا يف امهنيب فالتخالاو

 .ٌءيش ةيّرحلاو مالسإلا ةليضفل بجي مل رْحْلاب ُدْبعلاو ملسملاب

 دي للش ناك وأ «للشلا يف ايوتسا نإ حصألا يف ءالشلاب ءالشلا عطقت عرف

 .فلس امك مدلا فزن فاخي ال نأ طرشلاو ءرثكأ عطاقلا

 نيعلاب مسعألاو ءلحرلاو دي 0 را ال

 لاوحألا هذه نإف اهتراضن لاوزو يأ ءاَهِداَوَسَو راَفْظَأ ةرضخإ َرْثأ الر 0

 هلع ِفِسْممَع نود اًهِيَمِيِلَسِب رافظألا ِةَيِهاَذ ٌعْطَق ٌحْيِحّصلاَو رفظلا ف ضرمو ةلع

 يت صاصق الف «سفنلا ىلإ ىرسف اهعطق يف نذأ نإف :يتأي امك ةرابعلا )١( ةحسنلا يف (©)

 .:يناجلا لاق نإف ؛رظني مثإلاف ءنذإلاب عطق هنأل ؛سفنلا



 ۳ هيف فالبخإلار هفتو صاصقلا ةيْبك باب :حارجلا باك

 سيلو ءاهتميلسب رافظألا ةبهاذ عطقت ال ةجو هنأ ىلع اذه فنصملا مالك ىضتقم نأ

 لامتحا هيف لب «لرقنم هجو ًاضيأ هسكع يف سيلو «ةضورلا فالو «يعفارلا يف كلذ

 َراَفْظَأ ال يلا امأو «يعفارلا ظفل اذهو ؛رافظألا ةبهاذب ةميلسلا عطقت هنأ :مامإلل

 اهنأو «رافظألا ةميلس اهب عطقي ال هنأ :مهريغو نويقارعلا انباحصأ هركذ يذلاف ؟اه

 يبأ خيشلا نع نكل ءصنلا ىل ! هبسنو مهنع مامإلا هاكح اذكو «ةميلسلاب عطقت

 ايقلا ؛لامتحالا ليبس ىلع :مامإلا لاقف «ةيدلا اهيف لمكي هنأ :هريغو دماح

 ةيد تمت امل صاّصِقلا رجي مل ولو «دئاوز اهنأل رافظألا تمدع نإو صاّصِقلا نايرح

 نع صشتي :لاقف ؛لوقتملا سايقب يوغبلا ىّفوو ءرفلفلا ةطقاسلا عبصألا الو ءديلا
 ىهتنا «رهاظلا لوقنملا كرتو ًالامتحا مامإلا هادبأ امىلع يلازغلا ىرجو ؛ءيش ةيدلا

 فيك فالخلا نم هدارمو رهاظلاب رّرَحْمْلا يف ربعو :ةضورلا يف كلذ ىلع هعبتو
 ركذلا عطق مكحف ؛ءالشلا عم ةحيحصلا يأ ديلا ًالَّلْصَو َةَّحِص ٌرَكْذلاَو «ناك

 يأ «لَشألاَو ديلا يف ًاحضاو مدقت ام لشألاب لشألاو :سكعلابو لشألاب حيحصلا
 وه :ليقو روهمجلا ةرابع هذه يأ ُهُسْكَع وأ طِسَبنَ ال ْضِبَقُم :لشألا ركذلا
 راشينإلل رثا الو لوألا ىنعمب وهو رحلا يف لسزتسي الو دربلا يف صلقتي ال يذلا

 راشتنالا رذعتو ءوضعلا سفن د يب للح ال هنأل ؛ِينِعَو يبعيخب لَ طق مَعَ

 ربأ هلاق امك بلصلا يف هلعلو بلقلا يف يعفارلا لاق اذل «غامدلاو بلقل هلا يف يفعضل

 .بيطلا
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 ةايثنأ تلس نم :ليقو ءامهتدلج عم هايثنأ تعطق نم ّيصخملا :ةدئاف

 ال يذلا ره :مَشحَألاَو ءفنألا مرج يف سيل مشلا نأل ؛مشخأب حْيِحَص فنار

 «نذألا مرج يف سيل عمسلا نأل ؛سكعلاب اذكو يأ مصاب س ْنْذَأَو مشي

 يلو هقح نم شكأ اهنأل ؛َءاَبْمَع ِةَفَدَحَي ةحْيحَص ْنْيَع ال ؛ممسلا ةلآ يه امو

 نأل ؛سرخأ قطان ناس الو هقح نرد هنأل ؛هيلع نا يضر نإ خؤت سكعلا

 .ةيلع نما یش رب سكعلا روم ؛ناسللا مرح يق قطنلا



 هيف فاليخإلاو ِهيِفْوَتْسُمَو صاّصققلا ةيفْبَك باب :حارجلا باقك 0

 ماظعلا رسك نأل ؛اَهرْئسك : ب "يالل ؛|صاّصق سلا عْلَق يِفَو :لصف

 نم رسكي نأ نكمأ نإ صدقي نأ :يواحلاو بذهملا يفو ءاهيف ةلئامملا نكمي ال

 رسكي نأب ناكمإلا سنوي نبا روصو ؛مألا يف هصن نع لرقنملا وهو «هلثم يناجلا
 .ًالوط هفصن

 دوعت اهنأل ؛ةيد الو يأ ءلاَحْلا يف َناَمَض الف رغب ْمَل ريِفص نم َعَلق ولو

 ةمجعم نيغ مث هيناث ناكسإو هلأ مصب وه )ر هلوقو ءاهفالتإ ققحتي ملف ابلاغ
 ا هعضاور يه يلا هنانسأ طقست مل هانعمو ةانثم لاقيو هئلثم هؤاثو

 بجو تملا َدَسف :ِرّصَبلا لَهَا َلاَقَو ءاهنرذ َنْدُعَو يِقاَوَبْلا تْطَقَس نأب اهات
 اذإ امأ «هلثمب لياقيف تبنملا دسفأو لاحلا يف ةلصاحلا نسلا علق دق هنأل ؛صاّصِقْل

 بحو ؛تبني حلو ؛تضم نإف «هانعقوت اذك تقو ىلإ اهتابن عقوتي :رصبلا لهأ لاق
 تام نإف «ىفوتسيف غولبلا ىلإ رخوي لب يأ ءهرْغص يف ُهَل فوتي الَو ءصاّصِقلا
 لوضح لبق تام نإو «شرألا ذأ وأ لاحلا يف هثراو صتقا غولبلا لبق يبصلا
 .ناهحجو ثرإلا يفو «صاصق الف لاحلا نيبت لبقو سأيلا

 ١ e نأل ؛رهظألا يف ف صاَصِقْلا طقس مل ؛تَتف روغذم نس علق وأو

 ُهُدَي تَّصقن ولو «هنس داع اذإ ريغصلاك ؛طقسي :يناثلاو ؛ةديدج ةمعن هذهف دوعلا

 فوتسي مل ًاعبصأ هنم عطق دق هنأل ؛عّيصأ شرا ِهْيَلَعَو ؛عِطق ماك طق اعبصأ
 .عطقي الو ديلا ةيد ذحأي نأ هلو ءاهصاصق

 ًءاَش إو ؛عَبرألا | هبا ةو َدَحَأ ٌعوُطَقَمْلا َءاَش نف ؛ةّصِقاَن نياك َعَطَق وو
 ّحَصألاَو «ةدايزلا ءافيتسا نم هيف امل ةلماكلا ديلا عطق هيلع نئجملل سيلو ءاَهْطَقل

 وحد دبي الف ةيدلا سنج نم ةموكحلا نأل ؛ْطَقَل نإ بجت نام ةَموُكُم نأ

 فئألاب فنألاو ٍنيَْلاب َنَْمْلاَو سْفنلاب سفنلا ا ف َمِهْيََع انبتكرإ :ىلاعت لاق (115)

 ْمَلْنَمَو هَل ةرافك رهف ۾ وب َقّدّصَت نمف صاَصَق حور نسلاب نسلار نذألاب نذل
aةدئالا ر يدرسلالا ُمُه كيرا هللا  / [. 



 err فاليحإلاو هيِفْوتْسُمَو صاصقلا ةيفْبَك باب :حارجلا باعك

 تحت لحديو هذه ةلاحلاو بحت ال اهنأ :يناثلاو ءاهسنج نم سيل صاصقلاو ءاهيف

 قرافلا تمدق دقو ةيانحلا يبجوم دحأ هنإف ءاهتيد تحت لحدي امك عباصألا صاصق

 ةموكح نأ امك «ةيدلا ف لحدت نهتبانم ةموكح نإف يأ نهي دخأ نإ ال ءافنآ

 عابتتسالا ةوق صتختو «لحدت ال :يناثلاو «عباصألا ةيد تحت جردنت فكلا عيمج

 «فكلا نم يقابلا سمح يأ فكل سمح ةَموُكُح ِنْيَلاَحْلا يف بجي ُهْنأَ لكلاب

 .عباصألا لك اهعبتتست امك فكلا عبتتست عباصألا لك نأ :يناثلاو

 دقفل دقفل ؛اَهَلِْم ُهْقَك نوح نأ نأ الإ صاّصِق الق َعِباصَأ الب امك ْعَطَق ولو

 ةيناثلا يف هدوجوو ىلوألا يف

 .هقح ىلإ لصيل ؛عباصألا يد ذخأو ُهفَك ْعَطَق لیک اسأل ُدِقاَف ّمْطَق ولو

 ةد و ذخأو ةَمِيِلَسلا ثآلثلا َطَقَل ًءاَش نو ؛ٌةَلماك ادب مْطَقَف ُهاَعْبِصُأ تْلُس ولو

 هنأ ديلا للشلا مع اذإ امين انركذ انأل اهب عي هدب َمَطَق ًءاَش نِإَ نيَعبصَأ

 0 ةلاحلا فو «لوأ ةعانقلاف اهضعب ف للشلا ناك اذإف ءاهب عنقي اهعطق

 نافالخلا امهتبنم ةموكح نيعبصألا ةي عابتتسا يفو ؛اهتبانم ةموكح ثالثلا عابتتسا

 .ناقباسلا

 ا

 ريظنو ةمذلا ةءارب لاا نأ هلباقم هجوو «ةايحلا رارمتسا لصألا نأل اا

 .هتایح يلولاو هتوم ىعداو اتيب هيلع مده اذإ أم ةلأسملا

 ناسللا يف سرحو لجرلاو ديلا يف للشك يأ صف مَعَ افرَط ْعَطَق ولو
 ءرهاظ وضع يف ٍةَمالَسلا َلْصأ ركنأ نإ ؛ نإ ُهَقْيِرصَت :ْبَهَدَمْلاَف هيلع يمنا هركنأ

 ام توفي مل هنأو ءصاصق ال هنأ لصألا نأل نیلا ناسللاو لجل ديلاك يأ

 روهظل اهيعدي ىلا ةمالسلاىلع ةنيبلا ةماقإ نم نكمتم هيلع نيحناو ؛هيلعىنجا هيعدي

 ؛ًاميلس ناك هنأ ىلع اقفتا لب ؛ةمالسلا لصأ ركني مل نإو يأ لف ًالإَو ءرضعلا

 نأل ؛هياع يحبنا قدصملا نإ :نيلوقلا رهظأف ؛للشلاو صقنلا ثودح يناجلا ىعداو



ort 

 .صاّصٍقلا نع ةءاربلا لصألا نأ :هلباقم هجوو «تناك قلا ةمالسلا رارمتسا لصألا

 ةمالسلا لصأ يناجلا ركنأ ءاوس ؛نالوقف نيشنألاو ركذلاك ًانطاب وضعلا ناك نإو

 علطي ال ةنطابلا ءاضعألا نأل ؛هيلع نحيا قيدصت :امّهّحصأ ءاملاوز ىعداو هملس وأ

 قرط هءاروو ةلأسملا يف قرطلا رهظأ اذه ءاهتمالس ىلع ةنيبلا ةماقإ رسعتف ءاهيلع

 ؛بجي ام :ليقو «ةءورم هرتس داتعي ام :نطابلا وضعلاب دارملاو ءلصألا يف ةحضوم
 .هاوس ام رهاظلاو «ةروعلا وهو

 هنأ :حصألا مث «ةمالسلاب ةنيب ىلإ هيلع نحنا جاتحا «يناحلا انثدص اذإ :ٌعْرَف

 انحلا تقول مهضرعت طرشي الو ًاحيحص ناك :دوهشلا لوق يفكي

1 
 ةيدلا بحاولاف يأ ياريم «تام هنأ يناحلا يأ مَعَ َتاَمَف ِهْيَْجِرَو ِهْيََي وا لم ي رع يح انس ل

 أ يللا قْيِدصَت حصألاف ,ناتيد بحاولاف يأ ءابّبَس ْوَأ ًانِكْمُم الاَمِدْنا يلوْلاو

 ألا لباقت ىلع جراح وه :زيحولا ةرابعو «نورثكألا هب عطق ام اذهو «هنيميب

 ةدم تضم نإ :يناثلاو «بناح نم لخادتلا مدعو «بناج نم ةمذلا ةءارب لصألا ذإ

 «نيميف الإو ءنيمي الب لولا قدص ةلمدنم ريغ اهيف ةحارجلا ىقبت نأ نكمي ال ةليوط

 الإو هنيميب يناحلا قدص ًاديعب هناكمإ عم لامدنالا لامتحا ناك نإ :ثلاثلاو

 هلوقب زرتحاو .ىعدا امك سيلو هيلع باحصألا قافتا :مامإلا ىعداو .يلولاف
 نإف «نيمويو مويك اهرصقل ؛ةدملا كلت يف لامدنالا نكمي مل اذ ذإ امع (انِكْحُم ًالامِدنا)

 لاق يأ ماس ْوَأ) هلوقو ءفيعض وهو نيميب :ليقو «نيمي الب يناجلا لوق لوقلا

 هجوو «رحآ هلتق :لاق نأب ؛رحآ ببسب تام لب :يلولا لاقو «ةيارسلاب تام :يناحلا

 لصألا نأ :حصألا هجولاو «ةمذلا ةءارب لصألا نأو «هلوقي ام لامتحا يناحلا قيدصت

 ةلاحلا هذهو ءرصعآلا ببسلا مدع لصألاو :نيتيادحلاب نييعحمارلا نيتيدلا ءاقب

 58 ُهَدَي عطق ول اذكرو ءألوأ اهتركذ امك هجوأ ةثالث :ىلوألاو طقف ناهحو

 فصن الإ همزلي الف جرم مس برش وأ لق نم هب تام يأ هيام ُيِلَوْلاَو أس
 هنأ لصألا نأل ؛يلولا قّدصملا نأ حصألا نإف «ةيارمملاب تام لب :يولا لاقو ؛ةيدلا
 .ةمذلا ةءارب لصألا نأ :هلباقم هجوو «رحآ ببس دحوي مل



 ا هيِف فاليخإلاو ِهيِفَْتْسُمَو صاصقلا ةيِفيَك باب :حارجلا باك

 يأ ياما لق ُهَمَعَرَو ءامهنيب يأ َرِجاَحْلا عَقَرَو ٍنََحْضَوُم حضؤأ ولو
 «تاحضوم ثالث شرأ كيلعف هدعب لب :هيلع يا لاقو «ٌدحاو شرأ الإ هيلع سيلف

 ,ناشزأ تبل ٌحْيِرَجْلا فلُح ًالإَو ,نامزلا رصق نأب نكه نإ ؛يناجلا يأ قدْ

 تبث ؛فلح اذإف «هيلع يملا قّدّص نامزلا لاط نأب نكمي مل نإو يأ ثلاَكَو :ليق

 رجالا عفر تبث هنأل ؛معن :امهدحأ ؛ناهجو هيف ؟ثلاث تبني له :ليقو «؛ناشرأ

 :امهحصأو ؛ةفلاث ةحضوم تلصح دقف هيلع حبا نيميب لامدنالا تبثو «هفارتعاب

 دوعي لب ؛شرأ نيمزلي ال ىتح زجاحلا تعفر :لوقي هنأل ؛يناجلا هيف قدصيو ءال

 يذلا ثلاثلا يف لبقي ال نأ بجوف ؛داحتالا يف هلوق لبقُي مل نإف ؛دحاو ىلإ نايلوألا

 لام لا شارف ىلع يآ أوكل صنعا ع و عشا لع
 مهب صتخاف «راعلا عفدل صاّصِقلا نأل ؛ةصاح ةبصعلا هقحتست :يناثلاو «ةيدلاك

 توملاب هعاطقنال ببسلا نود بسنلاب نولراولا هقحتسي :ثلاثلاو .حاكنلا ةيالوك

 ْمِهْيِبَص ُلاَمَكَو عحاري وأ رضحي نأ ىلإ مها ُرَظَْنُيَو ءيفشتلا ىلإ ةجاح الف

 لصحي الو ؛قحتسملا ةريخ ىلإ ضيوفتلا هقحف «يفشتلل صاّصِلا نأل ؛ٌمهِنونْجَمَو
 هنأل ؛لْيفَكِب ىَلَحُي لَو ءروكذملا لاحلا يف يأ ُلِتاَقْلا ُسْبْحُيَو ءيلولا ءافيتساب كلذ

 ءيلولا بلط ىلع فقوتي الو «يلولا نود مكاحلا هسبحيو «قحلا توفيف برهي دق

 نأل ؛نيلماك روضحب صاّصِقلا ناك اذإ يأ بفْوَتْسُم ىَلَع ًاوُهِفَتيْلَو ءيدرواملا هلاق

 .يفوتسم ىلع اوقفتي مل نإف يأ ةَعْرَقَف اار عىل ایذعت هلتق ىلع مهعامتجا ف

 ُرِجاَعْلا اًهّلْْدَي «نيقابلا نذإب هالوت هتعرق تجرح نَه ؛ةيزملا مدعل ؛مهنيب عرق

 :لَيِقَو «ءافيتسالل حلصي نم يأ ؛ُبْيِتتْسُيَو ءقح بحاص هنأل ؛ةأرملاو خيشلاك يأ

 «ةيلهألا يف نييوتسملا نيب ءيت اإ ةعرقلاو .ءافيتسالل ًالهأ سيل هنأل ؛ُلُخْدَي ال

 يف ام فاو وهو ؛ةضورلا لصأ يف هركذ امك ؛نيرثكألا دنع حصألا وه اذهو

 وهو هدحو يرغبلا حيحصت نع لوألا لقنو «ةعامج حيحصت نع هلقن هنإف ؛يعفارلا

 امك يناثلا ريغصلا حرشلا يف ححص دقو .رَرَحُمْلا يف هل يعفارلا حيحصت نم بيرغ



 هيف فاليْخإلاَو يفوت صاصقلا ِةّيِْبَك باب :حاّرجلا باك |

 ءايلوألا حاشت باب يف لاق ثيح مألا ين هيلع صنو ءاضيأ ريبكلا يف همالك هاضتقا
 ىلع ردقت ال اهنأ بلغألا نأل ؛2*)هلتقت اهعدن الو ٍةَأرْمال عرقي الو :صاّصِقلا ىلع

 ىسلع ردقي ال ضيرم وأ فيعض وأ نيميلا لشأ مهيف ناك ول اذكو يبلع الإ هلق
 .لتقلاب هبذعي الو هلتق ىلع ردقي نم نيب عرقأ هبيذعتب الإ هلتق

 أل ُبَهْظَألاَف «نيقابلا نذإ ريغ نم يأ ُهََعقَف :ةثرولا دحأ يأ مُهْدَحَأ َرَدَب ْوَلَو
 رم مهرثكأ وأ ةئيدملا ءاملع نم نألو «ةهبش راصق هلتق يف اقح هل نأل ؛صاّصِق

 ةياور هنإ :لاقيو «نرقابلاىفع نإو دارفنالا ةثرولا نم دحاو لكل زوجي هنأ ىلإ بهذ

 ىفوتساف ًافرط قحتسا ول امك هقح نم رثكأ ىفوتسا هنأل ؛معن : : يناثلاو «كلام نع
 اميفو طق صاصق الف لهج نإف ؛ميرحتلاب اع هلتق اذإ اميف فالخلا اذهو ءاسفت

 صاّصِقلا هيلع نأ حيحصلاف هدعب ناك نإف .هنم عنملاب مكاحلا مكح لبق ناك اذإ

 ريغب صاّصِقلا تاوفل ؛ةَيَدلا طق َنْيِقاَْلِلَو ءيدرواملا هلاق هب ةهبشلا عف
 ولو يتحأل قح ءارو اميف لتاقلا نأل ؛يناجلا ةكرت نم يأ ,هتكرت نِم مهرايتخا
 :لوق يفَو ءانه اذكف يبجألا نم ال يناجلا ةكرت نم ةيدلا ةئرولا ذحأف يبحجأ هلتق

 نامض همزلف هوخأو وه هقحتسي ام فلتأ هنأل ؛ًالثم ردابملا خألا وهو ي يأ ِِواَبُمْلا َنِم

 ريغ ةعيدولا نأب لوألا قّرفو .امهدحأ اهفلتأف ةعيدو امه تناك ول امك «هيحأ قح

 هر هريش وفع دغ ردا الإو «يناخبا سفن فال ةيواعس ةقآب تفلت ول ةنومضم
 ةهبشل ؛هب ضاق ٌمُكَحَيَو ملي مل نإ ل :َلِيِقَو «ةهبشلا عافترال ؛صاصِقْلا

 نإف ًاعطق صاّصَقلا همزليف ؛هملعو ؛هب يضاقلا مكح اذإ امأ ؛هيف ءاملعلا فالتخا

 ٌصاّصِق ىَفْوَتْسُي الو ,ناهحوف الإو «ىلوأ انهف «ملعلا عم ساس :انلق نإف ؛هلهج
 «هترضحب لإ زوجي ال هنأ :ةيبتلا بحاص ركذو ؛هرطخل هبئان وأ م امالا نذإي الإ

 دحأ هاري ال ثيح هب ؟*”دادبتسالا هل ناك هتابثإ رذعت نإف : 1 ع عشا ل

 هلت لدب هلو :(8) ةخسللا يف (#)

 دادبتسالا لدب”لالقتسالا )١(: ةحسنلا يف (#)



 ¥ هيف فاليحإلار ِهيِفْْسُمَو صاصقلا ةّيِفْيَك باب :حارجلا باتيك

 حيحصت هاضقتا ام ىلع هدبع ىلع صاصلا ميقي هنإف ديسلا ىنتسي عر
 .ةيراحاو ةقرسلا دح هيلع هتماقإ نم يعفارلل اعبت فنصملا

 ةرشع ىلع لمتشي يضاقلا رظن نأ ةيناطلسلا ماكحألا يف يدرواملا ركذ :ًعْرف
 دودح ةماقإ بلطت مل نإو اهيقحتسم ىلع ىلاعت هللا دودح ةماقإ اهنم ماكحأ

 .قحتمسملا اهبلط اذإ نييمدآلا

 لمكيل سفن يف لمأل ْنَذْأَيَو .هتايتفال رع «هئافيتساب يأ ُلقَسا نإ

 فلاحو «بیتتسپ نأ هرمأي مامإلا نإف «ةأرملاو ُنيّرلاو خيشلا لهألاب جرحو «يفشتتا
 سفنلا تيوفت نأل ؛فوذقملا ىلإ ضوفي ال هنإف ؛فذقلا يف دلحلا هيف نحن ام

 ؛حّصَأْلا يف فرط يف آل «فذقلا ٌدحك ريزعتلاو اهعقوم فلتخي تادلجلاو ؛طوبضم

 نأل سفنلاك هل نذأي :يناثلاو «ماليإلا يف ديزيو ةديدحلا ددري نأ ْنَمْوُي ال هنأل

 .طوبضم فرطلا (*”فالتإ

 ءقحتسملا بلطب طقف ٌمامإلا هيفوتسيف لتاقلا ٌملسأ مث ايمذ يمذ لتق ول :ٌعّرف

 مث ٌحراجلا ملأ مث ادهاعم ايمذ مذ حرج اذإ اذكو :ملسملاىلع ٌرفاكلا طلستي العل

 .(لهأل) فنصملا لوقب جرخت روصلا هذهو «ةيارسلاب ٌحورحملا تام

 ول اذكو < **هيدعتل َرَّرُع ادع اَهَرْيَغ باّصَأَق ِةَبَقَر برص يف نذَأ نف

 دوحول ؛ُةُلْزْعَي ملو هطسوو هلجر برض نأب هلثم. أطخلا عقي ال امم أطخلا ىعآا

 نم عنمي ال مكاحلا ىلإ عافترالا لبق هحرج ول امك هلعفب ىدعت نإو ةيلهألا

 ءةبقرلا يلي ا هسسأر وأ هفتك برض نأب نكْمَأَو تاطخأ :َلاَق لَو (:عافيتساإلا

 مل نمياذه صيصخت يغبنيو :مامإلا لاق فوخو هزجعب ا ع هلاح نأل هلع

 ْمْلَو هل قفتا أطخل لزعي الأ يغبنيف ءرهاملا امأو «باقرلا برض يف هتراهم فرعت

 .فرطلا فالتإ لدب فرطلا ةنابإ )١( ةححسنلا ف (#)

 .هيدعتل لدب هبيذعتل :(؟) ةحسلا يف (#)

 .رعشَت هلاح نأل لدب يي هاطح نأل )1١(: ةححسنلا يف (ه#)



lor’هيف فاليخإلاو هيِفَْحْسُمَو صاصقلا بك اباي :حارجلا باك  

 ةرْجأو «يعفارلل ب ةضورلا يف هديق امك ؛فلح اذإ كلذو هذه ةلاحلاو يأ ورعب

 ؛ادالج مامإلا بص 1ا أ ,حْيِحّنملاىَلَع يِناَجْلاَىَلَع تقلا يأ ءِهَألَجْلا

 ةرجأ يرتشملاو «لاّيكلا ةرجأ عئابلا مزلي امك ءافيتسالا ةرجأ همزليو «هيلع قحلا نأل

Eةرحأ نأ امك «ميلستلا ال نيكمتلا هيلع بحاولاو ؛صتقلا ىلع اهنأ  

 له دادجلا ةنؤم نأ يف فالخلاك امهو ؛يفوتسملاو يزشملا ىلع ىرتشملا ماعطلا لقن

 ؟ يرشملا مأ عئابلا مزلت

 ؟هنم لبقي لهف ! ةرحألا يدؤأ الو يسفن نم صتقأ انأ :يناحلا لاق ول :ٌعْرَ

 «قراسلا عطق يف امك ؛معن :يناثلاو ءيفشتلا دقفل ؛ال :امهخصأ ؛ناهحو هيف

 .فلس امك صاصقلا فالخب ؛كلذب لصحيو ليكنتلا ضرغلا نأ قرفلاو

 ميقك لجعتيف فالتإلا بجوُم صاّصِقلا نأل ِءِرَْقْلا ىَلَع صفو :ٌلْصَف

 بحري مل مرحلا يف عقو ول «لتق هنأل ؛ًاعطقو الق يأ مرحلا يقو «تافلتما

 .برقعلاو ةيحلا لتقك هنم عنمي ملف ا

 لاق «دجاسملا نم هريغ اذكو :مامإلا لاق ؛هنم نرخ عضال أجلا ول :ٌعْرف

 .ناسنإ كلم وأ ةبعكلا ىلإ اذكو :ةضورلا يف

 فذقلا يف دلجلا رحؤي ال اذكو ءارطحُم ناك نإف يأ ءضَرَمْلاَو ٍدَْبْلاَو ٌرَحْلاَو
 «يسدآلا قح فالف ةلهاسملا ىلع اهئانبل ىلاعت هللا دودح يف دلجلاو عطقلا فالخب

 ىِيغَتْسَيَو اللا ةَعِضْرَت ىتَح فرَطلا وأ ءسفنلا صاّصق يف يأ ,ُلِماَحْلا سيحر

 ين امأو ءسفنلا يف عامجإ رهف ؛عضولا ىلإ اهريحأت امأ يلوح ِماَطِف وأ ءاَهريع
 نألف ؛أبللا عاضرال ريحأتلا امأو «هل ٌفلتم وهو نينجلا ضاهجإ هيف نألف ؛فرطلا

 ين تلس انك ماعلا لوا للا رونمتي اذار عنها الاغا نإ ضيف هل كلزلا

 سر لا قاع ارا ا ا و سلات )ناو: اغلا

 .فنصملا لاق امك نيلوح هعضرت ىتحف اهبرش لوانت هل لحي ةميهب ولو ريغلا كلذ

 دصري )١(: ةحخسنلا يف م١8



 1817 8 هيف فاليإلاو ديفوتمو صاصقلا يفي باب :حارجلا باك

 الف ىلاعت هللا دودح رئاسو محرلا امأو «صاّصِقلاك فذقلا يف دلجلا :ٌعْرَف

 «عاضرالا ءاضقنا دعب لفاك دحوي نأىلإ هعضرت لب !ةعضرم تدجو نإو «ىفوتسي

 هيواتف يف لافقلا قفاوو «فلس امك ةلهاسملا ىلع اهنأ صاّصِقلاو دودحلا نيب قرملاو

 عيمج يل ةبوقع هنأبو «ريخأتلا لمتحي دلجلا ناب قرفو ءعطقلا يف يف فلاحو دلا يف

 .نديبلا

 ىلع سبح مل ىلاعت هللا دودح نم هريغ وأ ؛مجر لماحلا ىلع ناك ول :ٌعْرَف
 . فيفحتت أا ىلع هنأل ؛حيحصل ا

 اًهِيِحَر يف ام ىلع ةنمتْوُم اهنأل ؛ةَّلْيحَم رغب اًهِلَمَح يف اهفندصت حْيحْصلاو
 .ةمهتلل ُقَّدصت ال :يناثلاو «َةلْيحُم روهظ رظتتيف

 ؛قهاش نم هامر نأك يأ ءووَْنَو عنوجت أ نخ وأ ٍددَحُمِب لق نو : :لْصف
 درصقملا نأل يالا. .هْيَلَع اودتغاق مكيلع ىَدَْعا نفل: ىلاعت لاق هب صفا

 ؛فْيَسِبَق خيب وأ «لتق ام لرب لالا لي اذإ لمكي اغإو ؛يفشتلا صاًصقلا نم
 اذكو 63 ارغلا عم ٌمكاحلا ُهَحّسص [مفُّسلاب بربح رجالا دخ ر : عكا هلوقل

 نأب ءابلاغ هنم لتقي يأ ٌمّصْألا يف ُطاَوِلَو ءتام ىتح هب ُهَرَجْرَأ نأب يأ ٌرْمَح

 لوألا يف هنأ :يناثلاو ؛فيسلا نيعتيف لعفلا مرح هب ّلتق ام نأل ؛حصألا يف ريغصب طال
 ويلا هل مع

 اي عي ماما م

 وأ بشخلا نم ركذلا لثم لمعي :ةيناثلا فو ءرم ءيش وأ ءام وأ لخك اعئام رجوي

 ْمُكْبَلَع ىَدَتْعا نَمَف صاّصِي ُتاَمْرُحْلاَو ماَرَحلا رهاب مرحلا رسل ١54: / ةرقبلا (17)

 لا عي طا ا و لق ْمُكِيلَع ىدا ام لوب هيلع اودتعاف

 ثيدح اذه :لاقو )۸۰۷٣/:٥(« ثيدحلا :دودحلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور )١154(

 بیرغ هناإف ېلسم نب ليعامسإ ثيدح اکر ت ناضیشلا ناك نإو ؛دانسإلا حيحص

 :عماجلا يف يذمرلا هاورو .اذه دض يف اعيمج امهطرش ىلع حيحص دهاش هلو .حيحص

 يعفاشلا لوق لقنو )١570(. ثيدحلا :رحاسلا اح يف ءاج ام باب :دودحلا باتك

 اذإف ؛رفكلا كح وب غلي اَم ورح يف ُلَمْعَي ناک اذإ راسلا لتي امنإ :لاق ؛هللا همحر
 3 5 8 5 # مل 3 3 ي ص ي مصل اړ چ

 .ملعأ هلل او فيعض هدانسإو .ىهتنإ .التق هل رن ملف رفكلا نود المع َلِمَع



 هيف فاليخإلاو هيفوتمو صاّصقلا ةُيِقْيَك باب :حاَرجلا باك 6

 هب حرص امك هتلآ نم ةبيرق ةبشخلا نوكتو «هلعف نم هبرقل هب لتقيف دلحلا نم

 لدقت ةبشح لمعي لب «كلذب ردقتت ال اهنأ :روهمجلا مالك رهاظو «هريغو يعفارلا
 هلقن «فيسلابق آلإو «ةبشنلاب هتوم عقوت اذإ اذه :ةيناثلا يف يلوتملا لاق «لتاقلا لثم

 .هيف لامتحا ىلإ ةراشإ عم ًاضيأ ةياهنلا يق وهو هيلع رصتقاو .يلوتملا نع يعفارلا
 .ةضورلا لصأ يف حصألا ىلع رمدلاكف الوب هاقس ول :ّعْرَف

 .ًارهاط ٌرِجْوُأ اسجن ٌءام ُهَرَحْوَأ ول :ٌّعَرَ

 يامي الو هب لتق يذلا قيرطلاب هلتق نوكيل ؛دْيز ْتْمَي ْمَلف هعْيوجَتك عوج ولو

 تيوفت الإ قبي لو «تلصح دق ةلئامملا نأل ؛ُفْبَنملا :لوق يِفَو ؛ماليإلا ةدايزب

 ركذ امن هريغ نع وَفْيَس ىلإ َلَدَع ْنَمَو ؛لهسألاف لهسألاب اهتيوفت بجيف حورلا
 يِلَوْللف ءسفنلا ىلإ يأ ءىَرَسَف ّعَطَق ْوّلَو ءلهسأو ىخوأ هنأل ؛ُهَلف «عيوحتو قنخك
 ًابلط ُنَحْلا مث ْعْطَقْلا ُهَلَو ٌنَسْلا مث عطقلا نم يناجلا ىلع لهسأ هنأل ِهتَبَقر ُرَح

 ينولهمأ :لوقي نأ يناجلل سيلو ؛عطقلا دعب يأ ةَياَرّسلا رنا ًءاَش نإ ,ةلئامملل

 ا صاصقلا قح توبثل يانج دعب ا ءاقب ةدم

 ةلاحلا هذه يف ققحتت ال ةلئامملا نأل ؛ٌرَحْلاف ٍدّصَع رْسَك وأ ةفِئاجب تام ْوَلَو

 هِلْعفك :لْوَق يِفَو «فيسلا نيعتف لامدنالا دنع كلذ يف صاّصِتلا باجيإ مدع ليلدب

 ا ا هنإف ؛يعفارلا يف امك نورك ألا هيلع ام اذهو «ةلئامعلل 2

 نييقارعلا نم هريغو يييوحلا نع يناثلا حيحصت لقنو «هدحو يوغبلا نع الإ لوالا

 «فدصملا هعبتف نيريشك حيحرت ىلإ لوألا ةبسن ررَحُمْلا يف عقوو ءاضيأ ينايورلاو

 هيف «فيسلا ىلإ لدعي وأ كلذ لث صاّصِقلا يفوتسيف :لاق هنإف ملق قبس هنأكو
 يناثلا ىلإ لوألا نم ملقلا قبسف «فيسلا :ْيعي يناثلا امهنم نوريثك ححر نالوق

 وهو ؛يناثلا ىلع نورثكألا لاق «يعفارلا نع هانمدق ام ةضورلا يف فنصملا ىأر الو

 :لاق اذإ امأ ,قالطالا دنع فالخلا لح نأ *يعفارلا مالك مهفأو «هيف ام فاو

 .يقرافلا :(۲) ةحسنلا يف (#)



 el هيف فاليخإلاو هيفوتمو صاّصقلا ٍةيفيَك باب :حارجلا باك

 رْزُع هنع ىفع مث هفاجأ ولو :يوغبلا لاق ؛اعطق كلذ هلف ْتْمَي مل نإ ةلتقأ مث ُهفْبحَ

 ؛رغل اذه نم مظتنيو .وفعلا نالطب ناب تام نإف ؛هلتق ىلع ربجي ملو لعف ام ىلع

 ؟َرزَع هنع ىفع ىتمو ةَبراَحُمْلا ريغ يف صاّصِقلا ثدراو فرصتلا ُقَلْطُم لحجر :لاقيف

 فالتحال ؛ٍرَهظألا يف ُفِئاَوَجْلا دَر ْمَل هلعفك هب لعف نأ دعب يأ تُم مل ن

 نوكيف ؛معن :يناثلاو ءةفلتحلا فارطألا عطقك يهف اهناحم فالتخاب فئاوجلا ريثأت

 ءاقلإلاو عيوجتلا ةلأسم نم ٌجّرفع وهو اودع هقاهزإ قيرطب ًاصاصق حورلا قاهزإ

 .امهوحنو رانلا يف

 هيلولَف ةياريم «لرألا عوطقملا يأ تام مث هعطاق نم يأ ءم وطقم صفا ولو
 ةلباقم ةافوتسملا ديلاو يأ ٍقّيِد فصبب ْوْفَع لَو هثروم سفن ةلباقم يف يأ رح

 .فصنلاب

 يأ ٌرَحْلا هول «ةيارسلاب هيلع ىنحلا يأ «تاَم ّمُك ُصفاَف ُاَدَي تَعِطُق ْوَلَو

 ةروص هذهو «ةيدلا لباقي ام ىفوتسا هنأل هَل َءْيَش الف ىَفَع نإَف عطاقلا نم

 .اهيلع ىفع ول ةيدلا اهيف قحتست الو صاّصِقلا اهيف قحتسي

 يارم اتام ْنِإَو ءةقرسلا يف عطقلاك ٌرَدَهَف ِصاّصِق عطق نم اج َتاَم ْوْلَو

 لصح يأ صل وَقِيلَ بما قبس أ اهم نيديلا ف صاصتقالا دعب يأ
 تناك امل ةيارسلا نأل ؛يناحلا ىلع ءيش الو ةياَرسلاب ةْياَرَسلاَو ديلاب ديلا صاصق

 هبسنو ؛روهشملا وه اذهو :يعفارلا لاق ءافيتسالا ف كلذكف ةيانجلا يف ةرشابملاك

 هيلع ىنحبا يلول نأ :باحصألا ةماع نع ىكحو «يربطلا يلع يبأ ىلإ جك نبا

 ؛ةنومضم هيلع ىنحغا ةيارسو ةردهم يناجلا ةيارس نأل ؛يناجلا ةكرت يف ةيدلا فصن

 يف «يناحلا ةكرت يف يأ ةّيدلا فطن ُهَلَق ألوأ يناحلا تام نأب يأ رخ نو

 ؛ىرج ام صاصقلا لصحي الو هيلعىنجلاو يناجلا ةيد ردق ىفوتسا اذإ يأ حّصألا

 عدتمم وهو «صاّصِقلا يف فلتلاك ريصتف «قوهرلاب سفنلا يف بجي امنإ صاّصِقلا نأل
 ال :يناشلاو «ءيش كيلع يل نوكي ال يدي تْعْطَق اذإ ىتح كدي عطقا :لاق ول امك



 هيف فاليخإلاو ِهيِفوَسُمَو صاّصِقلا ةي با :حاّرجلا باك 04

 هيلع نجما لعف ةيارسب تام يناجلا نأل ؛ىرح امم صاّصِيلا لصحيو ؛هل ءيش

 !حيحصلا وه اذه نأ ينايورلا ىعداو «ةلباقملا تلصحو

 اَهَنَحاَبِإ دَصَقَو ُهَراَسَي َجَرْخَأَف ءاّهجرخأ :نْيَِي قت لاق ولو :لصف
 اهبحاص نأل ؛حصألا ىلع لاحلاب عطاقلا ملع نإو ؛ةيد الو صاصق ال يأ ةَرَدْهُمَف

 ؛ِنْيِمَيْلا نع اًهتلَعَج :َلاَق اِإَو ناك امك ىقييف نيميلا صاصق امأو انام اهدي
 نع ئرحت ال اهنأو ٌراسيلا اهنأ تفرع :لاقو عطاقلا يأ ُةَبُْكَف ءاَهَءاَرْجِإ تنتظو

 وهو «عطقلا يف نذالا ماقم كلذ انمقأ انأل ؛ِراَسِيْلا يف صاصق : :حصألاف «نيميلا

 الب عطق هنأل ؛مسن :يتاشاو هيلع صاصق ال اهعطقف يدب 5500
 ءانه هدا ٣ لع هنأل ؛عطقلا يف نذالا ةلأسم فالخج «لاحلاب ملع نع قاقحتسا

 :قدرواملا مرو: :ةدالك رهن اهب عنقي ل اذإت نيا نع اضوع نوكيل وهن امنإ
 بحبو هنع الدب ال اهذحأ نإو «صاصق ال هقح نع الدب مطاقلا اهذحأ اذإ هنأب

 و ا ني صاَصق ىَقْبَيَو اناج اهدبي مل هنأل ةي بجتو 00
 الف يأ َنْبمَيلا اه :ُعِطاَقْلا َلاَقَو َنْييلا اًهتنَظَف تشهد :َلاَق ول اذكو
 لتق ول امك ؛معن :يناثلاو «بيرق هابتشالا اذه نأل حصألا ىلع راسيلا يف صاصق

 .*لاهنع انه اه جرخملا ريصقت قرفلا نكل ؛يبأ لبا ةتننظ :لاقر تار ل

 نيعتف فلتم لدب هنأل ؛هط وقس د دنع ُلَدَب ُةيَدْلاَو ُدْوَقْلا ٍدْمَعْلا ْبِجْوُم :لْصف

 ل هل يك نمو و هرقل مهم امدَحأ :لق يفو هتافلخلا راسك هلق
 یبا تيد نم و رفح دا نأ اّمِإَو يوي نأ كر يفرط رخو رت

 ثيدحلل ؛يِناَجْلا ىضر ٍرْيَب يلا ىلع وقع يول ٍنَْلوقْلا ىَلَعَو « '*”ةريره (18)

 .ملع لدب ماع )١(: ةححسنلا يف (#)

 فاعلا نمار اهنأكو .نيميلا نع يأ :فاضأ )١( ةحسنلا يف (#)

 ؛َلَقُْي نأ اإ ؛نِيرطملا ربح وهف ليف نم ٠٠ .] 24 يبلا نع ؛َض ةريره يبأ نع )١75(
 :ملعلا ةباتك باب :ملعلا باتك :حيحصلا يل يراخبلا ةاور . .[ ليلا ٌلْهَأ داي نأ امو

<< 



 el هيف فالبخإلاو هيفوتسُمَو صاصقلا ةُيِْبَك باب :حارجلا باك

 ملف يأ َّوُفَمْلا َقَلْطَأ ْوَل ءانيع دوقلا بحجاولا نأ وهو يأ «لّوألا ىَلَعَو ؛روكذملا
 ىلع ةيدلا بحوي مل لعقلا نأل ِ؛ةّيِ ال ُْبَهْدَمْلاَف «تابثإ الو يفنب ةيدلل ضرعتي
 :ىلاعت هلوقل ءبجي :يناثلاو «مودعم تابنإ ال تبا طاقسإ وفعلاو «لرقلا اذه

 رعشي كلذو لامل عابتا يأ "2774يفوُرَْمْلاب ٌعاَبئاَف ءىش هيأ ْنِ هَل يِفُع نف
 ةيآلا لمحب :لوألا باحأو «يناجلا تام ول انك هلدب ىلإ لدعف وفعلاب لالا بوجوب

 ةيكاح يهو ءامهرهظأ يه ةقيرطلا هذهو :يعفارلا لاق ءةيدلا ىلع ىفع اذإ ام ىلع

 هلوقو :همالك رحآ يف لاقو ءانه ىرصألا ةقيرطلا ركذي ملو نيهجو وأ نيلوقل

 نيب مل ةعطاقلا ةقيرطلا لحأل واولاب ِمّلْعُم «نالوقف ًاقلطمىفع نإو -زيجولا يعي-
 بحاولا نأ ىلع ٌءاب غل يذلا نَع ىَفَح ولو ؟ هلباتع مأ حيحصلاب ةعطاق يه له

 ٍةِّيَدلا سنج ٍرْيَغ ىَلَع ىف ْوَلَو «هانلق امل َْيَلَع ُهَدْعَ وفعلا هلو ضْحَلا دوقلا
 مل يناجلا لبقي مل نإو يأ الف اار ءيِناَجْلا لبق نإ دوقلا طقسو لاملا يأ تبث

 ؛لصحي ملو ضوعلا ىلع هب يضر هنأل ؛ٌمّصألا يف ُدْوَقْلا طقس الو ءلاملا تبغي
 اذهب انلق نإف «ضوعلا بلطو حلصلا ىلع مدقأ ثيح هب يضر هنأل ؛طقسي :يناثلاو

 .ًاقلطم ىفع ول امك وه :يوغبلا لاق ؟ ةيدلا تبثت لهف

 ترهسأ ةلضعم هذه :يضاقلا لاق ءةيدلا فصن ىلع دوقلا نع ىفع ول عرف

 «ةيدلا فصنو دوقلا طقسيف ةيدلا فصنو دوقلا نع هوفعك وه :هريغ لاقو «ةلجلا

 ًانيع دوقلا بجاولا نأ :حيحصلا لوقلا ىلع عورغلا هذه ّء رف فنصملا نأ :ْملَعاَو

 يف هركذ دقو .هلوطل حوجرملا لوقلا ىلع عيرفتلا كرتو «هطوقس دنع لدب ةيدلاو
 يعفارلل اعبت ةضورلا

 ظفلو )۲٤٣١٤(« ثيدحلا :[ َدْيِقُي نأ اَّمإَو ءىَدْفُي نأ اإ ] ظفلو )١١7(. ثيدحلا
 :حيحصلا 5 ملسمو ۔.(1۸۸۰) ثيدحلا : هَل لَ نم باب :تايدلا باتك يف نا

 (oof) ثيدحلا اهديصو ةكم ميرحت باب :جحلا باتك

 دبع رحاب سلا ىّلتقْلا يف ذ ُصاّصِقْلا مكيَلع بيك اونا يذلا اهب : ۷۸١/ةرقبلا )١55(

 ناسخ ِهْيلإ ء اأو فوُرعَملاِ ٌعابقاف ءيش هي نم ُهَل يع نمف ىتنألاِب یال مل
 .ييأ باَدَع هلق كلذ َدْعَب ىدا نمف ةَمْحَرَو مكر م فييخت كلذ
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 حرش و ءامّرَج صاّصِقلا مسحت ا یس وم عرش یف ناك ةنإ :ليق :ةدئاف

 يف امل نيرمألا نيب اهّرّيحو ةمألا هذه نع هللا ففخف ءطقف ةيدلا ذحأ اطا ىسيع

 .ةقشملا نم امهدحأب مازلالا

 نيرمألا دحأ يأ ءاَمُهَدَحَأ اْبَجْوُأ نإ لام ْنَع ٌوْفَع سلف ٍروُجْحَمِل َسِيََو

 يذلا ىّلَع ىَفَع نإف ءًانيع دوقلا بحاولا :انلق نإو يأ لَ ؛ءامرغلا ىلع تيوفتلل

 ةيدلا بجوي هنإ :انلق نإف ءاقلطم ىفع اذإ اميف يأ َىَبَس اًمَكَف َقَلْطَأ نإَو تحب

 َلاَم آل نأ ىَلَع ىَفَع نإف ءفلس امك بوحولا مدع بهذملاو ءالف آلإو تتبث

 انفلك ولف ءًألام يضتقي ال لامل يفت عم وفعلا نأل ؛ٌءْيَش بجي ال هنأ :ْبَهْدَمْلاَف

 نأ سلفملا ىلع سيلو «بستكي نأب ًافيلكت كلذ ناك لالا تبثيل قلطُي نأ سلفملا

 نإ :انلق اذإ انأ كلذ نايبو «نيقيرط ركذ ىلإ (ْبٌهَدَمْلاَف) هلوقب راشأو «بستكي

 :يناثلاو ءاذه امهحصأ ناهجوف ًالإو ءىلوأ يفنلاب ديقملاف لالا بجويال وفعلا قلطم

 بوحولا مكح هل امل طاقسالاك يفنلاف «لاملا بحول وفعلا قلطأ ول هنأل ؛بوحولا

 حصي :لاق هنإف ًاضيأ ةحصلاب مزجلا سيلفتلا باب يف فنصملا مالك ىضتقا دقو

 ىلع وأ ناجم نوكي نأ نيب طاقسالا يف قرف ال هنأ :هاضتقمو «هطاقسإو هصاصتقا

 .لام

 يک :َلِيِقَو ءًافنآ هانررق يذلا همكح ف يأ «سلفُمَك ِةّيدلا يف ُرْدَبُمْلاَو

 اذإف «لاملا بجوي ال وفعلا قلطم :انلق نإو ؛انأل .ًاناحب لالا نع هوفع حصي الف يأ

 ؛لبقي ملف ءيشب هل ّيصوأ وأ ءيش هل بهو ول امك هکر ت هل رَ مل لام هل ىدصت

 .مكاحلا الو «هنع ءامرغلا لبقي ال «سلفملا فالخمب .هنع لبقي هيلوف

 صاّصِقلا نعي اَمْهَدَحَأ اَنْبَجْوَأ نإ ال رب يتئامِىَلَع ِدْوَقْلاَىَلَع اًحلاصَت ولو

 يأ .الإَو «نيفلأ ىلع فلأ نم حلصلا ةلزنم لزان بحاولا ىلع ةدايز هنأل ؛ةيدلا وأ

 :ُحّصُألاَف هطوقس دنع لدب ةيدلاو انيع دوقلا أبحاولا نأ وهو حصألاب انلق نإو

 لدبك هريدقتل ىنعم الف :يناحلا مازتلاو قحتسملا رايتخاب قلعتي لام هنأل ِ؛ةحّصلا
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 .اهيلع دازي الف هطوقس دنع صاّصِقلا فلخت يلا يه ةيدلا نأل ؛ال :يناثلاو «علخل ا

 رل امك تيد الو صاصق ال يأ ُرَدَهَف «َلَعفف يبغطقا :ٌديِشَر لاق ولو :ٌلَْ
 يلتف :َلاَق وأ مطقلا يأ ءىّرَس إف فالتاب نامض ال هنإف «هلام فالتا يف نذأ

 ادتبا ةثرولل بحت له ةيدلا نأىلع بم فالخلا اذه تو بجت :لوق يِفَو .ٌرَدَهَف

 انلق نإ ؟مهيلإ لقتنت مث ؛هتايح نم ءزح رحآ يف لوتقملل بحت مأ لوتقملا كاله بقع

 هنأل ؛ ال ؛مهبلإ لاقتنالا يع أ ءرهظأ :يناثلا اذهو ءالفآلإو هنذا رثؤي ملو ءتبجو لوألاب

 ةيدلا يف هلك اذهو «كلذل نكي مل ةثرولل تناك ولو «هاياصوو هنويد اهنم ذفنت
 نذإلا لعحو ءفنصملا هب مزج امك «هيفنب عطقلا امهرهشأ ناقيرط هيفف صاّصِقلا

 ةثرولل تبث صاّصِقلا نأب بوجولا هجوو «هيف فالخلا درط :يناثلاو «ةئراد ةهبش

 .ءادتأ

 .ةحابإلا اهيف رثؤت الو «حصألا ىلع ةبجاو ةرافكلاف ةيد ال :انلق اذإ :ٌّعْرَف

 ٍرْسَي مل نإَف ِشْرَأَو يوق نع ىَقَعَف هدي وأ هعبصأك ناسنإ وضع عطف وَ
 نِإَو طقسيف هتوبث دعب قحلا طقسأ قحتسملا نأل ؛ةّيد وأ صاصق نم يأ يش الف

 ةيارسلا نأل ؛فرطلا يف صاصق ال امك يأ «صاّصِق الف «سفنلا ىلإ يأ ءىَّرَس
 ظفل ىَرَج ناق وْضْعْلا ُشْرَأ ا أو «*ةئراد ةهبش تراصف «هنع وفعم نم تدلوت

 فالدحلا قبس دقو يأ ِلتاَقِل ةّيِصَوَف (ةّيانجلا ِهِذَه شرب ُهَل تِبِصْوَأر ک ٍةّبِصَو
 شرألا طقس اهانححص نإو ديلا شرأ همزل اهانلطبأ نإف ؛ةيصولا باتك يف اهيف
 ظفل ىرح نإو يأ عارف قلو ءثلثلا ردق هنم طقس الر نم جر نإ

 هتطقسأ وأ «ةيانجلا هذه شرأ نع تارا أ :لاق نأب يأ ,ٌوفَع وأ طاقسإ وأ یارب

 قلعتت يلا يه ةيصرلاو «زجان قح طاقسإ هنأل ؛ًاعطق يأ طقم «هنع توفع وأ

 ةيصرلا يف فالخلا دوعيف ثلثلا نم رابتعالا ليلدب ةيصَو :َلْيِقَو «توملا لاحم
 بجتو «فالشلا ءيمم مدعب عطقلا يهو «ةحيحصلا يه ىلوألا ةقيرطلاو «لتاقلل

 ةغماد )١(: ةححسنلا يف (©)
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 يِف َضّرَعَت نإ :لْؤَق يِفَو بَل ماَمَت ىلإ ءرضعلا شرأ ىلع يأ ْيَلَع ةداَيّرل
 هيلع ةدايزلا امأو ءوضعلا شرأ يف مدقت ام نأ :ُمَلعِإ ءتَّطَقَس اهني ُتدْحَي اَمِل هوقَع

 ثدحي امو لقي ملو لالا بجوم نع وفعلا ىلع رصتقا نإ ةبجاو يهف ةيدلا مامت ىلإ
 ةيصولا يق فالخلا هيفف ةيصولا ظفلب هلاق نإ نظن ! ثدحي امو لاق نإف ءاهنم

 وأ هنع توفع لاق نإو ءوضعلا شرأ يف هانركذ ام ةيدلا عيمج يف ءيجيو «لتاقلل

 ال :امهرهظأ نالوق ثدحي اميف هريثأت يفف هتطقسأ وأ ثدحي ام نامض نع هتأربأ

 اذهو «هبوجو ببس ىرجو «بجي مل امع ءاربإلا يق نالوقلا امهو «نامضلا همزلبف

 ثدحي امو ةيانجلا شرأ نع ىفعف هيدي عطق اذإ امأف ءةيدلا نود شرالا ناك اذإ هلك

 اهلامكب تطقس اهانححص نإو ءاهامكب ةيدلا تبجو ةيصولا ححصت مل نإف ءاهنم

 شرأ نأل ؛هححصن مل وأ ءبجي مل امع ءاربإلا انححص ءاوس «ثلثلا اهب ىفو نإ

 يأ لمدناف رخآ وضع ىلإ ىّرَس ولف «ءيش ةيارسلاب ديزي الف ةلماك ةيد نيديلا

 ؛ٌحّصَألا يف َةَياَرَسلا ةد َنِيَض «لمدنا مث اهنم فكلا يقاب لكآتف هعبصأ عطق نأب

 اذإ هنأل ؛عنملا :يناثلاو هيلع رصتقتف لاحلا يف ةلصاحلا ةيانحلا بجوم نع ىفع هنأل

 ةنومضم ريغ ةياسحلا تناك اذإو ءةنومضم ريغ ةيانحلا تراص وفعلاب ةيانحلا تطقس

 ىرسو اهعطقف يدي عطقا :هريغل لاق اذإ امك «ةنومضم ريغ ًاضيأ ةيارسلا تناك

 صاصق الو «يفتخي الف وفعلاب عوطقملا وضعلا ةيد طرقس امأ ءرحآ رضع ىلإ عطقلا

 بحوم نع وفعلا رصتقا اذإ ام فنصملا هركذ يذلا فالخلا لحمو هذه ةلاحلاو ًاضيأ

 عبصألا عطق يرسيف ءاهنم ثدح امو :ةيانجلا هذه نع ترفع :لاق اذإ امأف «ةيانجلا

 هانبجوأ نإو «ىلوأ انهف قلطأ اذإ ةيارسلا نامض بحون مل نإف «فكلا عطق ىلإ

 مالك نم صخلت دقو هبوجو ببس ىرحو «بحي مل امع ءاربإلاىلع انه اه جرخيف
 نأ :اهدحأ «تالاح ثالث ةلأسملل نأ انه ىلإ ىفعف عطق ولو هلوق دنع نم فنصملا

 وضع ىلإ يرسي نأ :اهثلاثو ءسفنلا ىلإ عطقلا يرسي نأ :اهيناثو ءيرسيالو لمدني
 .كلذ انحضوأ دقو «رحآ

- 

 دي عطق دق يناحلا ناك نأب يأ يفرط ةياَرسب سفن صاّصق ُهَل ْنَمَو :ٌلْصن
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 ره قحتسمأ | نأل هَل َمْطَق الق قلا نت ىفَع ول :ةيارسلاب تامو هيلع يبا

 ءس مهو كم ا عم 7 0 1 1 8 7 7 8
 يف ٍةِقرلا زح هلف فرطلا نع وأ .هل قحتسملا نع ىفع دقو هقيرط عطقلاو لتقلا

 هل سيل :يناقلاو «كلذ دصق هلعلف ةبقرلا رح ىلإ لودعلا نم نكمتم هنأل ؛ّحّصأْلا

 .هک رت دقو يراسلا مطقلاب لتقلا قحتسا هنأل ؛كلذ

 نإف اناَجَم سفنلا نع اَنَع مث ءيراسلا عطقلا ببسب يلولا يأ ُدَعَطَق ْوَلَو

 عطقب همزلي ملو وفعلا حصي ءفقو نإو يأ ءألإَو وفعلا ُنَلْطُب ناب ْعْطَقْلا ىس

 ال هنع ىفع مث ًايدعتم هدي يلولا عطقو عطقلا ريغب هلتق ناك ول اذكو ءىش ديلا

 عطق ول امك «نامض الو صاصق همزلي الف همد هل حابي نم دي عطق هنأل هيلع نامض

 ْرَلَو) فنصملا لوق نأى فخي الف «ىفوتسا اميف ال ىقبت اميف رثؤي امنإ وفعلاو .دترم دي

 يفرط ةياريسب سفن ُصاّصِق هَل ْنَمَو) هلوق مكح مامت نم هرحآىلإ (...اَهَع مّن ُهَعَطَ
 ءافيتساب يأ لكَ ْوَّلَو يناثلا مث لوألا ركذف ءعطقي ةرانو ءوفعي ةرات هنإف
 اذإ امأ هب رذعلا مايقل ّيَلَع صاّصق الق ًالِهاَج ُلْيِكَوْلا َصَمقاَفىَفَع مك ءصاّصِقلا

 ريغب هلتق هنأ نيبت هنأل ؛ةيډ بوُجُو :ُرَهَظَألاَو اعطت بحاو صاصقلاف هب املاع ناك

 نم رمألا جورح دعب ىفع هنأل ؛ال :يناثلاو «ةففنم :ليقو ؛ةظلغم ةيد بجتف قح

 ةهبشلل صاّصِقلا طقس امنإو ءدعتم هنأل ؛هتلقاَع ىَلَع ال هيلع اهنا ءأرغل عقوف هدي
 هنأل ةلقاعلا ىلع اهنأ :يناثلاو ؛ةضورلا دئاوز نم حصألاىلع ةلجؤم ال ةّلاح بجتف

 ءرهظألا ىلع فطع (هيلع بحت هنأو) هلوقو «ىطخم اك ناكف لاحلاب ٌدلهاج “عف

 حَصْألاَو «يعفارلل اعبت ةضورلا يف هلعف امك حصألاب رهظألا لادبإ اذه يف هباوصو

 نسخ ئاعلا نأل ؛يِفاَمْلا ىَلَع «ةيدلاب يأ ءاهب «مراغلا ليكولا يأ مجري ال هنأ

 :يناثلاو ءهفيضلا ىلإ بوصغملا ماعطلا مدق اذإ بصاغلا فالخب رّرغم ريغ وفعلاب

 ناب يأ ءاَهْيَلَع ٌصاَصِق بَجَو ولو ءةلقاعلا نود ليكولا عجرب :ثلاثلاو مجرب
 «دوصقم ضوع هنأل ؛راَج «هثراو وأ وه يأ ْيلَع اًهَحكَنَف .صخش ىلع تنج

 .لتق )١(: ةححسنلا يف (#)



lesهيف فاليخإلاو هفتو صاصقلا ةيفْيَك باب :حارجلا بانك  

 فنصيب عَجَر ءْطَوْلا لَ َقَراَق إف ءاهسفن صاصق اهكلمل صاّصِقلا يأ ءطقَسَو
 فالخلاو ءلْثم رْهَم فطصبي :لْوُق يِفَو «تاف دقو دقعلا يف ىّمسملا هنأل ؛شزألا

 ؟دبعلا ةميقب وأ رهملاب هيلع عجرت له أرح رهظف ًادبع اهقدصا اذإ ام هيبش



 أ سفن يِ ٌرُحْلا ىلع ِةيانجلاب ْبحاَوْلا لال يهو يد منَ يه :تاّيدلا

 دلا عُقد َوُهَو :يِوَوْلا َنِم َةقَتُْم ِةَيدِف نرو ىَلَع ةلْعف اهنزَوَو ٌرَدَْم يهو يفرط

 ند: ىلع هلو باا يف لئلا ورانو يشو نب م ةيشلاو بعون ودلك

 لبلد َةَقْحتلا يف الوم هك قو مح نب ورع بار ولنا ىلإ ةَ

 هيلا اسی ام بابا | يف ُهْنِم يت اسو ٠ حملا ا
r 
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 ءروكذملا مزح نب ورمع ثيدحلو «عامجإلاب ِرْيعَ يب هلام مِلْسُمْلا ٌرْحْلا لتَق يف
 نأ :ةبيتق نبا ىورو يله ىلإ منسم بورا :ىلاعت هلوق يف ٍلَمْجملا نايب وهو
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 تايادلا باك 80:

 ؛هدلو دلاولا لتقك هبجوي إ وأ ةيدلا ىلع ىفعف صاصقلل ابجوم دمعلا ناك ءاوسو

 ٌقاَقِحَو نوب وتو نوبل تان اذكر «ضاخَم تنب َنوُرْشِع : :اًطخلا | يف ٌةَسّمْحُمَو

 يب نوبللا نب رذنملا نبا لدبأو «يدرواملا هلاق امك ةباحصلا عامجإل ٌعاَذِجَو

 :يقهيبلاو يطقرادلا لاق نكل تعيرألاو دمحأ هجرخأ امك ثيدحلل ةقفاوم ضاخملا

 .2””ةفقو ٌحيحصلا

 ؛ةّجِحلا يِذَو ؛ةَدْعِقْلا يذ :مُرُحْلا رّهظألا وأ كم مَرَح يف طح لَ نإ

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأل فمف مجرا اذ امّرْحَم ْوَأ يبَجَرَو ؛مُرَحُمْلاَو

 دحأ كلذ ركني ملو «ظيلغتلا ةيفيك يف اوفلتخا نإو ؛ثالثلا لاوحألا هذه يف اوظلغ
 لتقلاب ظيلغت ال هنإف «ةنيدملا مرح كم مرح)ب جرخخو ءاعامجإ ناكف ةباحصلا نم

 .(55؟5) ثیدحلا :ةيدلاب

 ؛اطحلا ةي يف ] : هللا لوسر لاق :لاق ؛هلط دوعسم نب هلل ادبع نع ثيدحلا © 01+

 ؛نو تدب تورعو ؛ضاخم تب ورشو ؛ةَعَذَج ًنوُرطِعَو ؛ةّنِج نوع
 ربأو .٠٠ءو 584ص ١ ج:دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ّركذ ضاخُم ينب ورشو

 :لاقو 45 4ه) ثيدحلا :يه مك ةيدلا باب :تايدلا باتك :ننسلا يق دواد

 :يه مك ةيدلا يف ءاج ام :تايدلا باتك :عماجلا ين يذمزتلاو .هلل ادبع لوق ره

 «هح ولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعت ال دوعسم نبا ٹیدح :لاقو TAY) ثيدحلا

 ةاورو .ىهتنإ .اذه ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو «ًافوتوم هلل ادبع نع يور دقو

 .47-45ص ۸ج :أطخلا ةيد نانسأ ركذ باب :ةماسقلا باتك :نئسلا ف يئاسنلا

 .(55731) ثيدحلا :أطخلا ةيد باب :تايدلا باتك :ننسلا يف هجام نباو

 ٣۱۷ص ۳ ج :هنم (502) ثيدحلا :تايدلا باتك :نئسلا يف يطقرادلا هاور ©

 ةّدع هوجو نم ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع تبا ريغ فيعض ثيدح اذه :لاقو

 :ًاطخلا لبإ نانسأ باوبأ عامج :تايدلا باتك :ننسلا يف يقهيبلا هاورو .اهركذو

 نع يور انإ :يعي .هلل اديع لوق رهو :دواد وبأ لاق :لاقو )١9( كثيدعلا

 ىلإ صلح نأ ىلإ ؛يطترادلا لوق هيف لقن مث .ىهتنإ .عوفرم ريغ ًافوقوم هلل دبع

 هيف ثيدحلا ۽ ءاذه :ُتْلُق .كلذك هلعلو ؛ثيدحلا يوار ةاطرأ نب جاححلا ريسفت هنأ

 .ًافوقومو ًاعوفرم رظن



 اي تايدلا باك

 ظلغي الو «هباب يف مدقت امك ديدجلا ىلع نومضم ريغ هديص نأل «حيحصلا ىلع هيف

 اضيأ هيف دري مل و «ناكملا فالخب ةضراع هتمرح نأل ؛حصألا ىلع مارحإلا يف لتقلاب

 ال هنإف فاضمر (مْرُمْلا رهشألا) ب جرو را : ز لفل يف درو ام ظيلغتلا نم
 مرحم سيل يءالا معز اذ (امرخت) هلوقبو ءاميظع ناك نإو هيف لتقلاب ظلغي

 ةيمرحم .ظلختت الو ,محصألا ىلع هتيد ظلغت ال هنإف «لاوحألاو مامعألا دالوأك

 «مارحإلا تامرحم باب يف هنايب مدقت دق ةكم مرح حو ءًاعطق ةرهاصملاو عاضرلا

 ,ةحيحصلا ثيداحألا هيلع ترهاظت ام وه ؛مرحلا رهشألا دع ىف فنصلا هركذ امو

 وذو ؛ةَدْعَقْلا وُدَو (بَحجرَو ؛ُمدَحُمْلا لاقي نأ اهّدع يف برقألا :نويفوكلا لاقو

 رذن اذإ اميف فالخلا ةدئاف رهظتو :ظفاحلا ةي نبا لاق ةدحاو ةنس نم ِةَّجِحْلا

 .مّرَحُملاب يناثلا ىلعو قَدْ ياب ئدت لوألا ىلعف اهمايص

 َةَلِقاَعْلا ىلَعَف ؛:ةروكذملا بابسألاب ظيلغتلا يفامك يأ تلك ْنإَو اَطِخْلاَو

 لادبإ يف امك ًاظيلغت َهَلُجَعُم يِناَجْلا ىَلَع ُدْمَعْلاَو ءاهباب ف يتايس امك ُةَلُجَوُم
 ليا هلوقلف ةفلثم اهنرك امأ لحم ِةَلِقاَعْلا ىلع ةف ٍدْيَعْلا ُةْبِْشَو «تافلتلا

 مو دواد وبأ هاور [ حص لَ الو ؛ِدْمَعْلا لقع لم ظلم ٍدْمَعْلا هش ُلْفَع]

 هللا ءاش نإ اهباب يف يتأيس املف ؛ةلجؤمو ةلقاعلا ىلع اهنوك امأف «'"'هفعضي

 .لاعت

 رئاس ىلع ًاسايق كلذك ُهلبإ تناك نإو يأ ّضْيِرَمَو ْبْيِعَم لق الو :لْصَق

 دلا تبثأو لاملا يف ّرِثأ ام :انه بيعلاب ُةاركاو ةاكرلا فالخ تافلتملا لادبأ

 الإ «ةبق ةبقرلا صيخت اهيف د دوصتقملا نأل ؛لمعلاب ّلخأ ام هنإف ؛ةرافكلا بيع فالخب

 لمح تب ْتْبْثَيَو هطاقسإ ُهلف هل ّقحلا نأل ؛زوجي هنإف قحتسملا ىضرب الإ يأ ةاّضرب

 :حّصُألاَو مهنم نيلدع ىلإ | هيف عجريف «قحتسملا راكنإ دنع يأ ٍةَرْبح لْهَأب ةف

 )١1/1( ثيدحلا :ءاضعألا تايد باب :تايدلا باتك ؛ننسلا ي دواد وبأ هاور )4552(

 .دیج دانسإب



o21تابذدلا باک  

 نأل ءال :يناثلاو ءةفلخلا رابتعا الإ رابحألا يف سيل هنأل نيس سْمخ َلْبَق اَهُوؤاَرجِإ

 امك «رهظألاو هباوص (ٌحّصألا) هلوقو «هب قثوي الو ردني ام نيتس سم لبق لمحل ا
 ءاًهنيف لإ هلو ءيناجلا وأ ةلقاعلا نم ةيدلا يعي مزل ْنَمَو «ةضورلا يف هب ربع

 مأ اهقوف مأ دلبلا لبإ عون نم تناك ءاوس باصتلا عون نم ةاكزلا بحت امك

 وأ هدلب لإ ءوِسلاَعف الإ .هفلتم ُضَرِع اهنأل قِدَلَب لبإ بلاغ نم :َلْيقَو ءاهنرد
 هتليبق وأ هدلب لبا بلاغف «لبإ هل نكي مل نإو يأ يب برقا لاو يود 3 ةي

 ةنوملا تمظعو تدعب نإف ءةفاسملا تبرق نإ لقنلا همزليو دالبلا برقأ لياف الإ الإو

 امك ىلعأ ولو يأ ءعْون ىلإ لِ ِدْعَي لَو ؛لبإلاب ةبلاطملا تطقسو همزلي مل ةقشملاو
 يعفاشلا صن نكل «تافلتما لادبأ رئاسك ءضاَرَتب الإ ِةَمْيِقَو ءيعفارلا هب حرص

 هدافأ امك «ىلعالا يف رابجالا ىلع يجيندنبلاو ميلسو يدرواملاو يضاقلا هعبتو
 زاوج ىلع اينبم كلذ نكيل ؛هوقلطأ اذك :نايبلا بحاص لاق «ةعفرلا نبا

 ردقلا ةفرعم عم تافصلاب لهجلا لاح ىلإ ةراشإ هنم اذه« ةيدلا لبإ نع حلصلا

 زاج تاسفصلاو نسلاو ردقلا ةمولعم تناك اذإ امأ «فالخللا لحم وه ذإ نسلاو

 يلو ؛:ةضورلا يف قاروأب اذه لبق نايبلا بحاص هلاق ام مزجو ءاعطق اهنع حلصلا

 دنع اهيلع حلصلا زوجي ال لبإلا تبجوأ اذإ ةيانجلا نأ يعفارلل ًاعبت حلصلا باتک

 نأ ىلع ييبنيف «فرطلا وأ سفنلا يف صاصقلا تبحوأ نإو ءاهتلاهجل روهمجلا
 ام ىلع مالكلا اذه ةعفرلا نبا لمحو ؟نيرمألا دحأ وأ صاصقلا وه له ؛بجاولا

 عنمب ال كلذ لثمو :لاق «ةمولعم تناكاذإ ام ىلع لوألاو «ةفصلا ةلوهمم تناك اذإ

 اذإ اذكو ! هنم اهليصحت بجي يذلا عضوملا يف لبإلا يأ ءتَمِدلُع ولو «ضايتعالا

 هلوقل ءمَهْرِد فلأ َرَشَع انثإ وأ رايد فل ُمْيِدَقْلاَف ءلثملا نم نم رثكأب تدحو

 مكاححلاو نابح نبا هححص اَنْ فلا بهل ٍلْهَأ ىع ]مدس ملا لع
e . ۲ 

 ِهْيلَع هنأ :سابع نبا ثيدح نم ةعبرألا ننسلا يو « "مزح نب ورمع ثيدح نم

 ؛مَهْرِد يفآلآ ٍةَبِناَمَِب رايد ٍةَئاِمئاَمَن كي هللا لوُسَر دهَع ىلع ِةّيدلا ُةَمْيِق تناك



 ¥0 تالا باك

 باوصلاو :هريغو يئاسنلا لاق [ افلأ ٌرَشَع اننا َةَيَدلا َلَمَج ] مالَّسْلاَو ةالّصلا
 ءمهرد فالآ ةرشعب ةردقم مهاردلا نأ :ميدقلا ىلع جرح هجو فو ٩ "هلاسرا

 یس كلڌک كلذ تاکو :َلاَق یتش | ةد نِم فصلا ديمي باكا لخأ ةر
 ُرَسُع اًهَضَرْفَف :َلاَق سلع ذق ليإلا د ر: طح مام هن رم فلسا
 يف دواد وبأ هاور .افل أ َرْشَع ين 9 ىَلَعَو راني فل بهذا له ىلع
 ننسلا يق يقهيبلاو .(15517) ثيدحلا يل مك ذل باب :تايدلا باتك :ننسلا

 .(15508) ثيدحلا :ًأطخلا لبإ نانسأ باوبأ عامج :تايدلا باتك :ىربكلا
 ؛؟؟ 4ص ۱۲ ج :ًاطخلا ناسا باب :تايدلا باتك :يدرواملل ريبكلا يواحلا ف ©

 نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع ةنيبغ نب نايفس ىور ام انليلدو :يدرواملا لاق ا
 ةعبس لوق هنألو .مّهْرِد فل َرَشَع ينا هيلا َلَعَج ي هللا َلوُسَر نأ «سابع نبا

 - ةعبرألا ةمئألا مهنم مهرد فلأ رشع يثاب ةيدلا يل اومكح مهنأ ةباحصلا نم
 هللا نارضر ةريره وبأو «كلام نب سنأو «سابع نباو - يتأيس امك ةلدابعلا ديري
 هلاق ام بسح :ُتلق .هفالح غوسي ال اعامجإ ناكف فلاح رهظي مو «مهيلع

 هيبأ نع بيعش نسب ورمع ثيدح فعض ىلإ رظني ال ؛هللا همحر يدرواملا مامإلا
 عوضوملا ين هو هرمأ ىلع ةباحصلا عامجإ لقنو ؛ةيلمعلا هدهاوشل ؛هدح نع

 .ملعأ هلل او .ةلأسملل طانملا

 ىّلَع سالا اَنكَرْذَأ :اولاق ءءاطعو لوحكم نع ؛هللا همحر يرهزلا باهش نبا نع @
 هنفط باطلا نب ُرَمُع موقف ؛لبإلا نم هنا د ئيبنلا هع رشا ميلا ةد نأ
 نسا يف يقهيبلا هاور .مهْرِد فأ رع لا وأ رايو فلأ ىلا ىلع ةيدلا كلي
 ,ملعأ هللاو .ةباحصلا عامجإب مئاق ىنعملا نإ :ُتْلَق ٦٠٠ ١. ؟)رثألا :ىربكلا

 يبنلا َلْعَجَف َلَمَحَن لِ يدع يئ ْنِم الر نأ ؛امهنع هلل ا يضر سابع نبا نع ثيدحلا (۱۷۲)

 .(45145) ثيدحلا :تايدلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور . .(افلأ رع ينل | هني يي

 دحلا :مهاردلا نس يه مك ةيذلا يف باب :تايدلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو

 ۸ ج :قرولا نم ةيدلا ركذ باب :ةماسقلا باتك :ننسلا يي يئاسنلاو .(۱۳۸۸)

 دلا مك باب :ةماسقلا باتك :ىريكلا نئسلا يلو .دواد يبأل ظفللا :لاقو ١+ ٤ص
 «يوقلاب سيل ملسم نب دمحم :يئاسنلا لاقو ؛«(۷١٠۲/۷) ثيدحلا :قررلا نم

 :تايدلا باتك :ننسلا ي هحام نباو .يرقلاب سيل نوميم نباو «لسرم باوصلاو

 .(55979) ثيدحلا :ًاطخلا ةيد



 تايدلا باَتك 4 5 ١

 نباو يئاسنلاو دواد وبأ ىور امل ؛تغلب ام ةغلاب لبإلا ةميق يأ اهتمي ُْيِدَجْلاَو

 موب ناک ] يول | لوسَر ذأ :هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام

 ْنِم ّصَقَن اصخُر تجاه اذ ذإَو اَمِتَمْيَق يف مُر تغ غ اذإف «ىَرُقلا ٍلْهَأ ىَلَع لبإلا

 «ةظلغم تناك نإ ظيلغتلا يف اهتفص ىعارتو «بلاغلا يأ وَ دش 2159 اهم

 ضعب دجوو «لثم ناسنإىلع هل بجو ول امك يقابل ةَمِيِقَو ذأ ُضْعَب َدَجْو نر
 .يقابلا ةميقو هذدحأي هنإف ؛لغما

 ابهذ نوكت نأ بجي «ةيانحلا شرأ يف ريناندلا نأ :لافقلا ىواتف يف ُتيَأر :ةدئاف

 دقو «عراشلا نم شرألا ريدقت نأل ؛لقعلا يف ضرعلل افالح دلبلا دقن نود اصلاح

 .ةيانج لك شرأ هيلإ فرصنيف اصلاح بهذلا ناك

 وهف ؛ةأرملا سفن ةيد امأ ءاحْرَجَو اسفن ٍلُجَر فمنك ىثنخلاو ةَأْرَمْلاَو اصف

 اهتاحارجو اهفارطأ ةيد امأو ءًاعامجإ راصف رو روتا ؛٠ "والا لوق

 كركشم ةدايزلا نألف ؛لكشملا ىشخل ىشنملا امأو .ةلمجلاب ءازجألا رابتعا باب نم وهف

 | الا

 A د 0 ر ا و و 0

 رع اقل «نامأ هليأ :يِسوُجَمَو «عابتإلل .ملسم ثلث ينارصنو يدوهتو

 :ةماسشلا باتك :ننسلا يف يئاسنلاو وطب ٥۹ 6) ثيدحلا قو أ رصتخ (5247و

 ثيدحلا :ىربكلا نتسلا ىف يو ٣٤ص ۸ ج :ءاذجلا دلاخ ىلع فالتحالا ب

e11 يف يرقلاب سیل ىسوم نب لاسو رکن ثيدح د  

 :حالصلا نبا لاق !؟ 5ص :نونالثلاو عساتلا عوتلا السلا نبال ثيدحلا ا مولع ف ١( هز

 :« سابع نس هلل ادبع) :لاق ؟ةلدابعلا نم :هل ليق هنأ ؛اضيأ لبتح نب دمحأ نع ايورو

 :لاق ؟دوعسم نباف :هل ليق (ورمع نب هلل ادبعو «ريبزلا نب هلل ادبعو ءرمع نب هلل ادبعو

 نم اور اسف يفهم دمحأ طنا لا .(ةلدابعلا نم دوعسم نب هلل ادبع سيل ءال) .

 «مهملع ىلإ جيتح ىتح اوشاع ءالؤهو «هتوم مدقت دوعسم نبا نأل اذهو :هطنخ هتأرقو

 .(مهلعف اذه وأ ةلدابعلا لوق اذه :ليق (ءيش ىلع اوعمتجا اذإف



 ,lase تايدلا باك

 مهتايد ېنیعاریو ؛لاحرلا ةيد نم فصنلا ىلع مهئاسن ةيدو ءاضيأ عابتإلل ؛ملتسم

 ال رفاك هنأل ؛' يسود ةيد هيف بحت يأ لاما هَل يبو اَذكَو «فيفختلاو ظيلغتلا

 ًاضيأ (*)انراد اولخد اذإ رمقلاو سمشلا دا اذكو :هنيد لهأ ةحكانم ملسملل لحي

 ُمالْسإلا عليي مل ْنَم نأ :ْبَهْذَمْلاَو ,قيدنزلا اذكو رَّرَحُمْلا ف هب حرص امك نامأب

 ةدايزلا يضتقي ال نيدلا كلذ بصنم نأل يد ةَيِدَف لدبي ْمَل نيب كَسَمَت نإ

 خسنلاو ؛ٌدانع هنم رهظي مل و ةرطفلاىلع دلو هنأل ؛ملسم ةيد بجي :هجو قو ءاهيلع

 لب «لدَ ۾ نيدب كسم مل نإو يأ ءيِسوُجَمَكفَالإَو رخل غولب لبق تیب ال
 ةيد بست :ناث هجو يلو «يسوعب ةيد يهو تایل سخا هيف بجتف لد دق نيدب

 .ةمذ الو هل هع الو ءقح نيد ىلع سيل هنأل «يش بجي ال :ثلاثو «هنيد لهأ

 .هتررق امك حصألاب هلادبإ :هباوص (ُبَمَدَملاَف) هلوقو

٤ 

Rs 

 الإو مه باتك ال نمك ْمُهَف امها ْلْهَأ اًمُهَرفك نإ ؛ةباَصلاَو راسا :ٌعْرَ

 ورمع ثيدحل قرأ ةَسْمَح ملم رحل هْجَوْلا وأ سأّرلا ٍةَحَضَوُم يف :لنصق
 OYY 1 كه ةا م

 امأ « مكاحلاو نابح نبا هححص [ لبإلا نم سمح ٍةَحّضَوُملا يِفَو ] مزح نب

 اهيف رهظت يلا ؛مالسإلا راد يأ انرادب دارأو :ْتْلُق ءانراد لدب اني :(؟) ةححسنلا يف (#)

 لصهأ نذإب الإ رفكلا لاصح هيف رهلظت الو ءدحأ نذإ ريغ نم هعئارشو مالسإلا ماكحأ

 .هيودتلا ىضتقا .ماللسإلا

 :تايدلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (© (1179

 :تايدلا باک :عماجملا يف يذمرتلاو .(4255) ثيدحلا :ءاضعألا تايد باب
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 تالا ُباتک 02

 يم رفا لأ

 ؛ناثلثو ٌريعب هتحضوم يا بجي يدوهيلاو «فصنو َناَرْيِعَب اهتحّضوم يف بجيف ةأرملا
 ْعَم َةَمِشاَهَو «مهتيد رشع فصن كلذ نأل ؛ريعب ثلث هتحضرم يف بجي يسون او

 ا
 ا ل

 «حاضيإلا لود يأ ُةَنوُدَو ا مو تبا نب ديزل اعابتإ ةرشع حاّضَيِإ

 ةسمخ الإ بحت مل حاضيإلا درجت اذإو ؛ةرشع بحت ؛مشهو حضوأ ول هنأل ةَسْمَخ

 رسك هنأل ةَموكُح :َلْيِقَو ىشهلا درج دنع بجتف مشملا ةلباقم يف سمخلا نوكتف

 نم اسمح ةموكحلا غلبت له :اذه ىلعف «ماظعلا رئاس رسك هبشأف حاضيإ الب مظع

 اذإ امأ .عامجإلاب رع ةسمخ .حاضيإ عم يأ ةلقمو «يضاقلل ددرت هيف ؟ لبإلا

 يقو «حضوي ملو مشه اذإ اميف ؛لْبق هركذ يذلا فالخلا هيفف «حاضيإ ريغ نم لقن

 ؛مظعلا جارخإل قشو طبر ىلا مشهلا جوخ مل اذإ ام فالخلا عضوم نأ هريغو مقّرلا

 ةَموُمْأَمَو ءلبإلا نم ٌرشع اهيف بجي ةشاه هب ىتأ يذلاف «هيلإ جوحأ نإف ؛هعوقت وأ
 م ور

 . کاج لاو نابح نبا هححص مزح نب ورمع ثيدحل ةَيَدَلا ثلث

 .ةيدلا مامت :ليقو

ii Trae fد ” ر  
 ةسويخ ةثالثلا نم لكى لعف عبار ٌمأَو ,ثلاث َلقنَو ءرخآ مّشْهف حّضْوأ ولو

 نشسلا يف يقهيبلاو .ةفلتخم ظافلأب (5/0.77) ثيدحلاو )4/7١51( ثيدحلا

 و وسبا ع ثيدحلا : سفتلا نود اميف تايدلا باوبأ عامج :تايدلا باتك :ىربكلا

 نع مزح نب ورمع نع ركب يبا نب هلل ادبع نع )١7778( ثيدحلاو )١15775(

 دقو يبلا نع هدج نع هيبأ

 يِفَو سمح ِةَحَّضَرُمْلا ين) :َلاَق هنأ تبا نب دير نع بود نْب صيف نع (۱۷۷)

 ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ةْيدلا ثل ةَموُمأَمْلا ينو ؛ةَرشَع ِةلقَنمْلا ينو ؛ٌرشَع ِةَمِشاَهْلا
 .(1 578 رثألا :ةشاملا باب :تايدلا باوا عام :تايدلا باتك :ىربكلا

 لوسر هبتك يذلا باتكلا يف نأ :هيبأ نع ركب يبأ نب هلل ادبع نع سنأ نب كلام نع (۱۷۸)
 هاور .[ اَهْلعِم ٍةَقِئاَجْلا يِفَو ةْيدلا ثلث ةَموُمْأَمْلا يو ] :مزح نب ورمعل هو هللا
 (157515) ثيدحلا :ةَموُمَأَمْلا باب :تايدلا باتك :ىربكلا ننسلا یف يقهيبلا



 مهاب تايدلا بناتك

 ةيد نم اهيلع دئازلا هنألف :يناثلا امأو حاضيإلا ببسبف :لوألا امأ «لبإلا نم يأ

 يأ ثلا ُماَمت ْعسباَرلاَو ةلقنملا ةيد نم اهيلع دئازلا هنألف :ثلاثلا امأو «ةمشاحلا

 يأ ٌجاَجّشلاَو َموُمأَمْلاو ملقا ني هب ام وهو ؛ريعب ثلثو ًاريعب رشع ةينامث وهو

 ةَمِحالَتُمْلاَو ةَعِضاَيْلاَو ةَصراَحْلاَو *) ةغمادلا يهو يأ أ ةَحّضَوْمْلا َلْبَق ءنيشلا رسكب

 اهب سيق اذإ ةحضوم هسأر ىلع ناك نأب يأ ءاَهنِم اًهتبْسِن تَفِرُع نإ «قاحمسلار

 ْنِم طق بجو محللا قمع يف فصن وأ ثلث عوطقملا نأ فرع ًالثم ةعضابلا

 «نيقيلا انبجوأ ةحضوملا نم اهردق يف انككش نإف ؛ةحضوملا شرأ نم يأ ءاًهِشْرَأ

 امو ةموكحلا نم نيرمألا رثكأ بجيف ؛ةموكحلا كلذ عم ربتعيو :باحصألا لاق

 مل نإو يأ ءًالَِو ,رثكألا ربتعيف امهنم دحاو لك ببس دجُو هنأل ؛طيسقتلا هيضتقي
 ؛ليصفتلا اذهو «ةحضوم شرأ اهتموكح غلبي الو يأ ٌةَموُكُحُف ءاهنم اهتبسن فرعت
 ؛ةموكحلا اهيف بجاولا نأ قلطأ نم مهنمو :لاق «نيرثكألا لوق وه :يعفارلا لاق

 صننلا رهاظ ىلإ يدرواملا هبسن ام اذهو «فيقوت الو فيقوتلا دمتعي ريدقتلا نأل يأ

 هيف نإف يأ نَدَبْلا ٍرِئاَس حْرَجك ,روهملا نع اذإ لقنلا فلتخاف روهمجلا ىلاو

 اذكو «هيلع صوصنملا ىلإ اهنيش هتني مل و ءاهيف عرشلل ريدقت ال هنأل ءطقف ةموكحلا

 امهنيبو «سأرلا يف لقنلاو حاضيإلا نيب قرفلاو ءاهلقن اذكو «هماظع رسك يف مكحلا

 ثيدحل ةي ثلث ِةقئاَخا يِفَو «شحنأ اَمُهْْيْشَو ؛فوحأ سأرلا يف امهنأ «هريغ يف
 ءاذغلل ةليحم هتوف يأ فوج ىلإ فني حرج «ةفئاح لا يعي يهو «مزح نب ورمع

 ملألا غدلي مل نإو يأ ٍةَرِصاَخَو (ِنْيبَجَو ءرخن ٍةَرغثو ِردّصَو «نطَبك «ءاودلار

 الو «هريغو ددحلا نيب قرف الو «ةناثملا ىلإ لوصرلا مامإلا هب قحلأو «هلاحط وأ هدبك
 همزل هلاحط وأ هدبك تغدل ول امأ :ةحضوملا يف فلس امك «ةريبكلاو ةريغصلا نيب

 3 ةفئاج تسيلف ركذلا فوج ىلإ ةحارجلا تلصو ولو «ةمركحو ةيدلا ثلث

 ءاقرتكب ةَحضَوُم شرا ُفلَتخُي لَو «فنألاو مفلا لخادىلإ تذفن ول اذكو «حصألا

 ةيمادلا )١(: ةححسلا يف (#)
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 ناتَحّضْرُمف اَمْهُدَحَأوأ ليف دلو محل امي ِنيَعِضْوَم حصول فارطألاك
 ةيانلا تتأ دقف ءامهدحأ لاز اذإ هنأ :ةيناثلا يف حصألا هجوو ؛حضاوملا رابخأ مومعل

 .ُهلك عضوملا حاضيإلا بعوتسا ول امك راصف ؛هلك عضوملا ىلع

 :حيحصلاف «لاسدنإلا لبق 2*”هتحضوم نيب زجاحلا عفرف يناحلا داع ول :ٌعْرَف

 .كلذكف امهنيب زجاحلا لكأت ولو ؛دحاو شرأ الإ همزلي ال هنأ

 .طبض الو ؛اهبسحب شرألا ددعت ! تاحضوملا ترثك ول :ٌعْرَف

 داخو ؛ًاهِجَوَو اسر تَلِوَس وأ طح وأ ًادْمَع َُتَحْصَوُم تْمَسَقْلا ولو
 ٌةَحّضَوُم :ليقو ءلحما فالتحإلف ؛ةيناثلا يف امأو يكحلا فالتحالف ؛ىلوألا يف امأ

 سرلا ةهجللا نألف ؛ةيناثلا يف امأو «لحشلاو يناحلا او ةروصلا داحتإلف ؛ىلوألا ا يف امأ

 وأ حضوأ ول امك حْيِحّصلا ىلع ع ٌةَدِجاَرَف ! ُهَتَحَّضَوُم ّعّنسَو ولو «حاضيإلا لحم
 ول اميف فالخلاك فالخلا اذهو «ناث حاضيإ عسرتلا نأل «ناتن :يناثلاو «كلذك

 هطخب هطبض امك اهرسكو ءارلا حتفب يأ ةَرْيَغ وأ «*)

 عطق ول ام ليلدب ؛هريغ لعف ىلع يبني يبني ال ناسنإلا لعف نأل ؛ناتنيف ءاهمض زوجيو

 ٍةَحّضَوُْمَك َةَفئاَجْلاَو هتيانج بجوم امهنم لكى لع نإف «هتبقر رخآ َّرحو ؛لحر دي

 اميف يأ ٍهّدَعَتلا يف

 هتحضوم نيب زجاخلا عفر

 | امهنيب يقبو فوجلاىلإ اتذفتو ىرحأ ةحارج هحرج اذإ

 اذكو ءأطحو دمعىلإ تمسقنا اذإ اذكو «سكعلاب وأ اهتحت ام اهنم قرخناو ةرهاظلا

 باحصألا لّصفو كلذ لك فلس دقو هريغ وأ يناحلا اهعّسو نأب ؛تعّسُو اذإ

 اعيش عطقي ملو هريغ ةفئاج يف نيكسلا لخدأ نإ :اولاتف «هريغ ةفئاحلا عّسو اذإ اميف

 هيفف سكعلاب وأ ؛نطابلا نود رهاظلا نم ًائيش عطق نإو ٌرّرعُيو هيلع نامض الف
 :يلودملا لاق ءنطابلا ضعب بناج نمو رهاظلا ضعب بئاج نم عطق نإو «ةموكح
 دقو «نيناجلا نم عوطقملا ىلع ةفئاحلا شرا طس ؛دلجلاو محللا ةناحث يف رظني

 نسم نطابلا فصنو بئاج نم رهاظلا فصن عطق نأب «شرألا مات طيسقتلا يضتقي

 .هْيتَسِيْضَوُم )١(: ةخستلا ف (#)



 ١ 5 رتايدلا بانك

 رهظ دق ناك وأ ءاهروغ يف داز نكلو اكيش ةفئاحلا فارطأ نم عطقي مل ولو «بناح

 .ةمركح- هيلعف هيف نيكسلا زرغف ديكلاك نطاب رضع

 (©0قرمع ام نل «حّصألا يف ناَتفِئاَجَف ٍرْيَظ نم تَجَرَحَو نْطَب يف تدفن ولو

 ىلإ تلصوام ةفئاجلا نأل ؛ةفئاج :يناثلاو ؛لخادلاك ةفئاج ناك فرحلا باجح

 .اهنود تناكف ةحراج ةذفانلاو «فوجلا

 لك نأل ؛ناَنيَف ٌديلس امهنيب ٌرجاحلاو يأ ءناَقَرَط هَل انام ُهْقْوَج لّصْؤوَأ ولو

 ٍةَحْضَوُم ماَحِتلاِب شرا طقس الو هيلع قدصي ةفئاحلا مساف فودلا لإ لصاو نانس

 : مالالاو . رخو ا ؛هيلع نيحملا تقحل ىلا مالآلاو .بهاذلا ءزحلا ةلباقم يف ناك بوجولا نأل ةَفْئاَجَر

 .كلذب طقسي الف

 ثيدحل «ةَموُكُح ال َةّيِد ءاعلقو ًاعطق يأ «نْيْذألا يف ّنَأ ْبَهْدَمْلاَو :لصَق

 وأ لوق يكحو 2" "”يقهيبلا هاور [لبإلا نم ترسم نذألا يفر ] مزح نب ورمع
 بهذملا رهاظ :يعفارلا ةرابع نأ :ٌمَلْعاَو ,روعشلاك ةموكحلا امهيف نأ :ٌيّرحُم جَو

 ةرابع اذكو ؛ةموكحلا امهيف نأ :ٌجّرَحعُم هجو وأ لوق يكُحو ةيدلا لامك بوحو

 (!نيلوق ةياكح كلذ نم فنصملا مهفق ءةيدلا نينذألا يف نأ بهذملا رهاظ :رّرَحُمْلا

 يف بحو ةيدلا هيف تبحو ام نأل هطسقب ضْعَبو «ةضورلا ينو انه امهب ح رصف

 ةف ءامهيلع ةيانجلاب يأ ءاَمّهَسَيَأ لَو ,ةحاسملاب رّدقيو عبصألاك طسقلاب هضعب

 يهو «كلذب لطبت ال ةعفنملا نأل ةَموُكُح :لؤق يِفَو ءتّلُشف هدي برض ول امك
 .للشلا فالخب ءالا لرحد عنم و توصلا عمج

 ريشي هنأكو (ذفن) ب ؛حيحصت ىلإ زمر شماحلا يف هنكلو ءًأضيأ ؛قرح )١(: ةححسنلا يف (#)
 .اهحمي مل هنكلو «هدنع تحج رت ىرخخأ ةحسن ىلإ

 :نينذألا باب :تايدلا باوبأ عامج :تايدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف ينهيبلا هاور (۱۷۹)

 ش .حيحص هدانسإو )4١1750. ثيدحلا

 .نيقيرط )1١( ةحسنلا ف (#)



 تايدلا ُباَتْك 81

 دا د لوق يفز تاس ادب عض رلاسك توقف يسبب عطفا
 نبع للك يفز ءألسشلا ديار ةسئاقلا نمل يف امك ةموكحلا بحوت ةّيعرملا ةعفنل

 ُنْيَع ْوَلَو کاج داب نبا محص مزح رع ی و اع
 رظني ال هنأ ىرت الأ «هيلإ رظني ال اهرادقمو ؛ةعفنملا ءاقبل رَوْغَأَو شّمْعَأَو لّوخأ

 نف يأ بولا صني ال اَب هيب ْنَم اَذَكَو ءامهفعضو يشملاو شطبلا ةوق ىلإ
 اقف صقل ن ءلجررلاو ديلا يف "لانا نوکیو ؛ةيد فصن نیع لك يف
 ءرضلا صقن ضايبلا نأ قرفلاو «شمعألا نيع فالخب يأ ةموكحف طبضني مل ناف

 لصألا يف ناك امع اهؤوض صقني مل شمعألا نيعو «ةقلحلا لصأ يف ناك يذلا

 نأل ىَمْعأل ْوَلَو ءاهْعْبر دحاولا يفف ةيدلا لكلا يف نأل قيد غبر نفَج لک يفو
 ورسمع ثيدحل يد نراقو ؛معأ اهب ريصبلا ةعفنم تناك نإو ًالامجو ةعفنم ريرضلل

 ٠٨ ةكاىملاو نان نبا ةححص [ هيدا ًاعْدَج ىَعْوَأ اذإ يفنألا يِفَو ] مزح نب

 فنألا يِفَو] يي هللا لوُسَر ٍباَتِك يف اتدنع :لاق سوؤاط نبا نع يعفاشلا ىورو
 مزح لآ ثيدح نم نبأ اذهو :يعفاشلا لاق [ لبإلا َنِم ةئام ِهِنِراَم مط اإ

 )١8( ثيدحلا :نينيعلا ةيد باب :تايدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (11۷°)

 ّذِإ ةَيّدلا فنألا يقو ] :لاق هنأ دلي هللا | لوسر نع رمع نع (111177) ثي ثيدحلا فو

 نِي يِفَو «دوسْمح ٍلْجّرلا يفر نوح ا يفر ءلبلا نم نام هَعدَج يعوتتما

 سفنلا | ثلث ِةفئاَحْلا يو ؛ ؛سفنلا ثلث ٍةمالا يِفَو ؛توسْمح [.
 .لكاتلاك )١(: ةحسنلا يف (#)

 ثيدحلا :فنألا ةيد باب :تايدلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور )۱۸١(

 امیف تايد عامج باب :دمعلا حارج باتك :يعفاشلل مألا باتك ف وهو )١53185(.

 ١. 8١ص 5 ج :سفنلا نود

 ًاطخلا نانسأ باب :تايدلا باتك :ينزملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا رظني © )٠۸١(

 طظفلب كلذ هللا همحر يعفاشلا دروأ :يدرواملا لاق ؛۲ ۸١ص ١١ ج :اهميوقتو

 ظافلأبف دمي مل نإف ؛ةباحصلا ظافلأبف نكمي مل نإف ؛نكمأ اذإ ل هللا لوسر

 .حابر يبأ نب ءاطع ظفلب ةهدروي ام ًاريثكو «نيعباتلا
<< 
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 لمتشيو :لاق .ِرّرَحُملا يف يعفارلا هلاق ؛مظعلا نع الحو يفنألا نم نال ام :ُنِراَمْلاَو

 زجاحلا َنِم نال ام وه :يدرواملا لاقو امي ةرثولاو نْيقَرطلا ؛تاقبط ثالث ىلع

 ؛نيرخدملا عم هباعيتساب لمكت امنإ ةيدلا نأو ءرفنألا ةَبْصَقب ُلِصَتُمْلا ِنْيَرْنِمْلا ني

 :َلْبِقَو ,زحاحلاو نيرخنملا ىلع ةيدلل ًاعيزوت ثلث زجاَحْلاَو هنقَرَط نِم لك يِفَو

 رجالا نود امهيف ةعفنملا لامك و لامجلا نأل ةَيِد اَمِهْيِفَو ةَموُكُح ٍزِجاَحْلا يف

 .يوغبلا هححصو صنلا نع يكح ام اذهو

 ألا ىلع طقن ةيدف ءةبصقلا ضعبو نرالا عطق ولو :ٌعرَق

 مكاحلاو نابح نبا هححصو مزح نب ورمع ثيدحل ةَيِد فص ةَفَش ُلُكَو

 ءرخآلا بناجلاىلإ بناجلا نم مفلا ةحتف وهو يأ ؛نيقدشلاىلإ هجولا ضرع يت يهو
 هنأ :يناشلاو ءاضيأ مألا يف هصن نع ىورو «حصألا يف ةثللا راسي ام ىلإ هلوط يقر

 ةلأسملا هذهو «نيرفشلا يق ردقلا اذه 7 هنأ امك مفلا قابطنا دنع تني يذلا

 يهو اهيلع برض دقو فنصملا لصأ تيأر اهوطو ةفشلا ضرع ىلع مالكلا يهو
 .ُهْملْغاَف رَرَحْمْلا يف

 لاقو ؛يرهوجلا هلاق لق مخا نب ناتلسأالا لوح ام :ماللا رسكب هللا :ةدئاف

 رمع وهف نانسألا للحتي يذلا محللا امأف ءتانسألا هيف تبني يذلا ملل يه

 ل مش

 ةموكحلا ءالّشلا يف :ٌعْرف

 مزح «قشلا ةمركح ردقب ةصقان ةيد فصن هيلعف ةقوقشم ةفش عطق ول :ٌعّرف

 نإ ةلماك ةيد بحت :يواحلا يفو «ةمتتلاو بيذهتلا نع هلقن يعفارلاو «:ةضورلا يف هب

 ِنَع باك يبأ دنع :لاق هيبأ نع سوواط نبا نع يور دقو ؛هظ يعفاشلا لاق @
 ثيدح : يعفاشلا لاق ء[ لبإلا نم ةئاي نرالا َمْطَق اَذِإ فنألا يفر ] هب 4 يبا

 . ۸١١ص ٦ ج :فنألا ةيد باب :أطخلا تايد



 تالا باك

 مل نإ ةموكحو ردقلا مولعم بهذأ نإ هطسقبو ءاهعفانم نم اعيش قشلا بهذي مل

 .ملعي

 نب ورمع ثيدح قالطإل ٌهَيِد لفِطَو ؛غْلأو ؛تَرأو ؛َنكلأل ولو نالو
 ناسلو :يدرواملا لاق( کاحلاو نابح نبا هححص [ َةّيَدلا ناسا يِفَو ] مزح

 قطن ٍرثأ روه لفطلا طش :َلْيِقَو سرحألاك ةموكح هيف قوذلا دقافلا قطانلا

 عطق نأب ؛اهنقو غلبت مو كيرحتو قطن دجوي مل نإف يأ صَمَو ءاَكِل هِكيرْخَتب
 ءاهنع ةمذلا ةءارب لصألاو ةئقيتسم ريغ هتمالس نأل ءةيد الف ةدالولا بقع هناسل

 ةماع بتك يف دحوي يذلاو :يعفارلا لاق «هب باحصألا عطق مامإلا ىكحو

 م نإو هلحرو هدي يف ةيدلا بحت امك ةمالسلا رهاظب ًاذحأ ةيدلا بوحجو باحصألا

 ملكتملا ناسل عطقي هنأب :صاصقلا باب يف يعفارلا مزجو «لاحلا يف شطب نكي

 ْمَّطَقُي مل الإو هريغو ءاكبلا دنع كيرحتلاب قطنلا رثأ هيف رهظ نإ عيضرلا ناسلب
 ةموكح سرخألو ملكتملا ناسل هب ْمَطْقُي مل لتي لو ملكا نار َناَوأ غلب نإو :لاق

 دق ناك وأ ءسرحألا ناسل عطقب قوذلا بهذي مل اذإ اذهو «ءالشلا ديلا يف امك

 قوذلا باهذل ةيدلا هيفف هقوذ بهذف هناسل عطق اذإ امأ .هلبق هقوذ بهذ

 نسلا يِفَو ] مزح نب ورمع ثيدحل ٍةَرِعْلا ةسمخ ملم رح رك ذل نيم لكو 1 ل و وك تسكر" لتس

 دريقلاب ززحا ام یخی الو © ”9مكاسحلاو نابح نيا هحّحص [ بلا نم سَ
 )١5595(. ثيدحلا :ناسللا ةيد باب :تايدلا باتك:ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (187)

 يبرر هيض يعفاشلا لاق :ةلأسم :15؟ص ٠١ ج :تايدلا باتك :ريبكلا يراحلا يفر

 و هللا لوسر نأ مرح نب ورمع ةياورل ؛حيحص اذهو :يدرواما لاق ءيا نالا

 باو يلعو رمعو ركب يبأ لوق هنألو [ يذلا | ناَسْللا ينو ] :نميلا ىلإ هباتك يف لاق

 .مه فلاخم الو ت درعسم

 اناا ن انسألا ةيد باب :تايدلا باتك :ىركلا ننسلا ي يقيل هاور ( ١849

 AM) مز تيدا :[ اسمح 5



 111 تالا بانك

 «ةموكح الإ اهيف سيلف «غضملل حلصت ال نأ ىلإ نسلا رغص ىهتنا ولو «ةروكذملا

 مث نيسلا رسكب خنيلا نأل يب اَهَعَلَق وأ خلا نود اهنم َرِهاَظلا َرَسَكأ ٌءاَوَس
 عم فكلا هبشأف عبات محللاب رتتسملا نسلا لصأ وهو ةمجعم ءاح مث ةنكاس نون

 تلق نإ ّنّسلا ٌةَكَرَحَو «ةدئازلا عبصألاك « ٌةَموُكُح ٍةَدِئاَر نيم يِفَو عباصألا
020 e 6كمر - 2  

 ةَموُكحَف ُةَعَفنَمْلا تلعب نإَو ءشرألار صاصقلا بوحو يف يأ ,ٍةَحْيِحِصكَف

 لامجلا قلعتل شرألا بجيف يأ ةَحْيِحّصَك ٌمّصَألاَف ْتَصَقَن ْوَأ ءلصاحلا نيش

 شطبلا فعضك اهفعضل رثأ الو «قيرلا درو ماعطلا ظفحو غضملا يف اهب عفنلا لصأو
 هلوقو «ءالشلا ديلا يف امك ةعفنملا ناصقنل ةموكح بحاولا لب ءال :يناثلاو «يشملاو

 .ةضورلاو يعفارلا يف امك ؛رهظألاف :ةباوص (حّصألاف)

 ,f < ا 5 ماك « 32 ري ioe f هرم 32 ياكم جوس

 :شرالا بجو تبملا داسف نابو دعت ملف ٌرغني مل ريغص نس علق ولو

 «ةمذلا ةءارب لصألا نأل يش الف نالا َلْبَق تام ول ُهنأ :رُهْظألاَو ءروغنملا نسك

 لصألار «تققحت دق ةيانحلا نأل ءشرألا بجي :يناثلاو «تداعل شاع ول هنأ رهاظلاو

 ربتعي نم ةقيرط ىلع كلذو :ةمدتلا يف لاق «ةموكحلا بحت لوألا ىلعو ءدوعلا مدع

 .ملألا لصاوتو ةيانعلا لاح

 5000 نإ لا ا ا .٠ م كه 3 مم ا يل

 نذل شرألا طقس أ ےس ت اعف «شرألا دصخأو 3 روغشم نس علق ول هنآو

 .تاوف ال هنأكف لوألا ماقم مئاق دئاعلا نأ هلباقم هجوو «ةديدحج ةمعن دئاعلا

 لماك ناك اذإ اريعب نوتسو ةئام بجيف «ةيدلا ردق ىلع ابلاغ ديزت يهو «قباسلا

 سسج نانسألا نأل ةي ىلع دير ال :لؤق يقو انس نوثالثو نانثا يهو نانسألا

 اذإ هفاللزللا انه م ءاضعألا راسو عباصألا تيييشأف فارطألاو ءازجألا نم ددعتم

 33 ا + 33

 نام ةسيانجو كاج دشا تإ :هلوق يف تسلا هب حرص امك :ةيانحلاو يناججا دَحتا
er 

 ىدعو ؛ريعب ةئام لو ا ىلعت «يفابا هريع علقو انس ند رشح دق ناب ؛ يناحللا دعت  : 5أ  ls. PHS a... mlهم | كب : 5
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 لامدنالا للف نإ ؛رظن ةيانحلا تددعتو يناملما دتا نإ. اعلق اريعب نوتس يناثلا



 تالا ُباَتِك ئ

 باعيتسا ىلإ اذكهو ىرحأ علق مث مل ألا لازو ةثللا تئرب ىتح هکر تو انس علق نأب
 .نيلوقلا ىلعف لامدنالا لطختي مل نإف ءاعطق لبإلا نم سم نس لكل همزل نانسألا

 ةعفنلاو لامحلا نم امهيف املف امهبف ةيدلا بوحو امأ قي فص يخل لكَ
 تشل ١ شرا ٌلْخْدَي الو ؛نيديلاىدحإ يف امكف يحل لك يف فصنلا بوحو امأو

 امهنأل نانسألا شرأو نييحللا ةيد بحت لب يأ حملا يف ِنِيْحْللا ةي د يف
 «ناسللاو نانسألا اهبشأف ةردقم ةيد امهنم لك يف «ةعفنملاو لامجلا يف نايلصأ
 فكلا نأب قرف لوألاو ؛عباصألا ةيد يف فكلا ةموكح لحدت امك لدي :يناثلاو
 نودب امهقلخ لماكتب نايحللا ًاضيأو «نييحللا فالخب عباصألاو فكلا ىلع قلطي
 .فكلا فالخع اهتابن لبق لفطلا ليلدب نانسألا

 هبلعق مظعلا عبم اهنم انس علق ولف ءسأرلا مظع اهتبنم ايلعلا نانسألا :ٌعْرف
 ا .شرألا عم ةموكحلا

 ديلا ينو ] مزح نب ورمع ثيدحل فک نم عطف نإ ةي فصن داي لكَ
 ىلاعت هلوقل فكلا ىلع ربخلا يف ديلا انلمح امنإو ۹۵و واد وبأ هاور [ نوسم

 ديلا اهنأىلع لدف فلا لصف نِ لولا لوُسَر عفو "هدأ اوثطناذإ»
 سيلو ؛عباتب سيل هنأل ؛دئارلل يأ أ ءاضنأ ٌةَموُكْحَف مقرف نب عطف نإف ءاعرشو ةغل
 .دحاولا وضعلاك امهنأل ا فكلا فالف ؛ردقم شه

E 

 :سفشنلا نود اميف تايدلا عامج :دمعلا جارح بانک :مألا 2 يعفاشلا مامإلا هاور @ (115)

 نيديلا ةيد باب :تايدلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ١. 8١ص 3 ج
 .(1719779) ثيدحلا :عباصألاو نيلجرلاو

 ... لو هللا ٌلوُسَر ىَضَقَو ] لاق هاج نع پا نع عش نب رص نع ©
 سلا يف دواد وبأ هاور . .[ ٍلَقُعْلا فن ٍلْخّرلا ير لقا فص تعط اذإ

 .(4555) ثيدحلا : :ءاضعألا تايد باب :تايدلا بانك

 ٠ .۳۸ | ةدئاملا ۸



 e18 تاّيدلا بانك

 .نانسألا يف انركذ ام ىلعف هدعب وأ لامدنالا لبق

 نابح نبا هححص مزح نب ورع ثيدحل قرأ ةر بص أ ف
 .طيسقتلاب ًالمع ءاهفصن ماَهنإلا ةَلمنأو قرش لا تل ملأ اشر

 ثيدحل ءاهفصن امهادحإ يفو ةيدلا لامك امهيفن يأ نْيَدَيْلاَك نالْجَرلاَو
 طاقتلاب نيلحرلا ةيد لمكتو ,کاحلاو نابح نبا هححص مزح نب ورمع

 اصأ لمانأو ءدضعلاك ذحخفلاو «دعاسلاك قاسلاو ,فكلاك مدقلاو ءامهعباصأ

 .كلذ لك مدقت دقو ديلا عباصأ لمانأك نيلحرلا

 إل يدشلاو :ةعفنمو الام امهيف نأل ؛اًهَييدَن س أر امهو ءاّهنَيِد اَهْيََمَلَح يقو

 .2”2امهب الإ ىفوتسي

 بحو ام لک نال عید :لوق يِفَو ؛طقف لامج فالتإ هنأل ٌةَموُكُح ِهْيَتَمْلَحَو
 لحرلل سيلو :ينايورلا لاق «نيديلاك لحرلا نم هيف تبحو ةأرملا نم ةيدلا هيف

 .هردص نم محل ةعطق هذه امنإو ؛يدت

 نكي مل اذإ ؛ةملحلا تحت ةمحل يهو ةرئاتلا لجرلا ةملح نم عطق ول : :ٌعْرَف
 .بهذملا ىلع ةموكحب ٌةَودنشلا تدرف أ ؛ًالوزهم لحرلا

 نابح نبا هححص مزح نب ورمع ثيدحل کڏ اَذَكَو بِ نينا يفو
 روكذملا ربخلا قالطإل ىسصحخو يأ «نينعو خشو ؛ريِغصِل لو 0890 ىلاحلاو

 )١8( مقرلا ين مدقت )١8(. ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاورو 5179107 ١(.

  © (A۸)يفو) 6 ئاشلا لات 141 سأ ۲ ج رک يدا نم ينزل رصتخ ل
 ي ا ل

 ؛ةيَدلا فطن ةَأَرَمْلا يدان ين) :لاق هنأ ؛بيسلا نب دیس نع باهش نبا نع 8

 يسملح باب :تايدلا باتك :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ةّيدلا امهر

 .(171/19/-:) رثألا :نييدنلا

 بيتك لَو هللا لور أر ؛هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبا نع )١85(

>> 



 تايدلا بات ١6

 فكلاك اه عباتلاك ركذلا نم اهادع ام نأل «ةيد اهيف بجيف يأ ءركذك َةَفْشَحَو

 روذت عطولا ماكحأو ءاهب قلعتي ةرشابملا ةذل وهو ركذلا عفانم مل مظعمف ؛عباصألا عم

 .2*”اهضاعبأ ىلع تطسقف اهعطقب لمكت ةيدلا نأل ءاهنم هطنسقب اًهُضْعَبَو ءاهيلع

 ٍضْعَب ْمُكَح اذكو «ةيدلا لامكب دوصقملا لصألا هنأل ,ٍركذلا لک نم :ُلْبِقَو

 ؛لصافملا طابر امهيف نإف ءةعفنمو ًالامج امهيف نأل ُةَّيَدلا نْيينألا يفَو

 رهظلا ىلع فرشأ ام امُهَّدَحَو «ةأرملاو لحرلا كلذ يف ءاوسو «سولجلا رارقتساو

 .اهنفصن امهادحأ يقر نيدحفلاو

 يفو «عامجلاب ذاذتلإلا عقي امهب نإف ءةعفنمو الاج امهيف نأل ءاَهاَرَفُش اذكَو

 امهو ءَ ىَلَع نافرشملا ناَمْحْللا ؛نيّثلا مصب :ناَرْفُشلاَو ءاهفصن امهادحإ

 .جرفلا قش قش افرح ةغللا لهأ دنعو هللا همحر يعفاشلا دنع ناتكسالا

 8 ماع ما

 لإ ءاضعألا نم دحاولا سنجلاك هنأل ؛ةيدلا هيف بحت يأ دلج خلّس اذكو

 .لتاق هعيج حلس نأل يأ بقر خِلاَسلا ريع َّرَحَو «ةَرِقتْسُم ةاَيَح هيف م

 هدقع هلبق يذلا لصفلا نأ امك «عفانملا ةلازإل هدقع ؟“لصفلا اذه : "لن

 ةثالد انه ركذ دقو «فلس امك ًاوضع رشع ةتس هيف ركذو عاضعأللو حورجلل

 يقهيبلا هاور .(( ةيدلا ركّذلا يِفَو ؛ةيدلا نْيمْصُيبْلا يِفَو ] : ب رساتكي نمي لخأ ل

 (NYY) ثيدحلا :نييشنألاو رك ذلا ةيد باب :تاايدلا بباتك :ىربكلا نسل

 ةيّدلا نا و لق فا لرز نع اه ٹا يصر ورع یادم ع
 هاور .[ يذلا نيتفشلا يِفَر ةفَشَحْلا تمِطق اذإ | ةَيدلا اًركذلا يفر ؛ ا ميه اذِإ

 ١۹۷١(. ءر ثيدحلا :ناسللا ةيد باب :تايدلا باتك :ئئربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .عرف )١(: ةحصسلا يف (#)

 .عرف )١(: ةححسنلا ي (#)



 fey تايدلا بانك

 «بهذملا ىلع هيف صاصقلا بجي الو ساوحلا فرشأ هنأل يد ٍلَقَعْلا يف :ٌعرَف

 نورثكألاو ءامهنيب ٌكلرشم وأ غامدلا وأ بلقلا وه له هلم يف سانلا فالتحال

 ةيدلل بسجوملا لقعلاب دارملاو «بلقلا يف هريبدتو غامدلا ةنكسم :ليقو «لوألا ىلع

 :يلوتملا لاق .يدرواملا هلاق ؛طقف ةموكح هيفف بستكملا امأف (2*”يزيرغلا لقعلا

 نإف «فقوي هئإف هدوع اوعقوت اذإ امأ «دوعي ال هنإ ةربخلا لهأ لاق اذإ ةيدلا بحت امنإو

 .دوعي نأ لبق تامف روغثم نس علق اذإ امك ناهجو ةيدلا يفف درعلا لبق تام

 نامزلاب طبضلا نكمأ نإف «هلاوحأ مقتست ملو صقن لب ؛هلقع لري مل ول عر

 .ةموكحلاف الإو لئازلا طسق بجو هريغو

 ْوَأ ءلجرلاو ديلاو ةحضوملاك يأ ردقم شوا هَل جرجب «لقعلا يأ «لاز إف

 امهيف بجوأ عرشلا نأل ءاهتموكح وأ «ةيانحما شرأو لقعلا ةيد يأ ءار ةَ
 ٌلَحْدَي :لْؤَق يِفَو :حيحصلا ديدجلا وه اذهو ؛هطاقسإ زوجي الف ةردقم ًاشورأ

 لحد هلتع لازف هحضوأ نأب «رثكأ لقعلا ةيد تناك نإف يأ رتكألا يف ّلَقألا

 هلّقع لازف هيلجرو هيدي عطق نأب ءرثكأ ةبانحلا شرأ نأك نإو ءةحضوملا شرأ اهيف
 .حورلا باهذ هبشأف ءاضعألا رئاس عفانم لطعي هباهذ نأل «لقعلا ةيد هيف لحد

 نإو لقعلا ةيد يف شورألا لوحد حورلاب ههيبشت يعأ هاضتقم نأب اذه فضْعضو

 (شْرَأ هل هلوقب فسصملا زوحاو «تيملاك ءيش هيدي عطقب بجي ال هنإو ؛ترثك

 هنإف ُهلقع َلازف ُهَّمَطَل وأ ةسأر برص نأب ؛ةموكح الو شرأ هل نكي مل اذإ

 ينحنا يلو «یگڈا ِرلَو «حصألا ىلع ُرّزَعُي :مَعن ءلقعلا ةيد يف ةيانحلا شرأ لخدُي

 يف ُهُلْعِفَو هلو وق مِظَسَي مل نإ «نئاجتلا ىلإ هبسنو يناجلا ركنأف يأ ُهَلاَوَز هيلع

 ةباصإو ءريدقتلا سسح وه يذلا يأ :لاقف شماهلا يف خسانلا لقن )١(: ةحسنلا يف (©)

 دعب شهدلا نم ثدحأ امل ةموكح هيف لب ؛يزيرغلا لقعلا ءاقب عم ؛هيف ةيد الف ؛ريبدتلا

 باتك :لوألا ءرسللا يف مدقت دقو .يزيرغلا ةياهن غلبت الو ؛ةنطفلا دعب ةلفغلا ؛ةظقيلا

 لاوز موهفم (4۷) قيلعتلا يف :لقعلا لاوزل يناثلا ببسلا :ثدحلا بابسأ باب :ةراهطلا

 ةعجارف هب دارلاو لقعلا



 تاّيدلا بات 12۹1۸

 هنونج تبني هنيميب نألو «تاولخملا يف نناجتي ال هنأل نْيمَي الب ةي ُهلف ؛هتاولخ

 هانفلحو ؛اتقو قيفيو ؛اتقو نجي نميف فالتحالا ناك ول :ْمَعَن ءفلَحُي ال نونجبلاو

 «هنيميب يناجلا َقّدَص ؛ةموظنم اهاندجو نإو «ةيافكلا يف هركذ امك هتقافإ نمز يف

 هنأل هيد عْمسلا يِفَو «ةداعلا ىلع ايرجو اقافتا هنم اهرودص لامتحال ٌةاتفلَح اهنإو

 :ليقو ؛ُمُهَفْلا كردي هب نأل «هنم لضفأ هنإ :ليق لب ءرصبلا هبشأف ساوحلا فرشأ نم

 .نيملكتملا رثكأ نع لقنو «لامعألا كردت هب هنأل ؛هسكع

 لوصو ال اقاتترا نذألا لحاد ةيانحلاب قتترإ نكلو «عمسلا بهذي مل ول عرق

 .ةيد ال ةموكح بوح و حصألاف ؛هلاوز ىلإ

 ىلوأ ذفتملاب ناصقنلا طض نكلو «عمسلا ددعتل ال يأ فلمن نذأ نمو

 دقو :يعفارلا لاق «ةيدلا نم يأ .صقنلا طق :َلْيِقَو «هريغب هطبض نم برقأو

 هباهذإو وضع هعطقل نايف ُةَعْمَسَو ِهِئْلذَأ َلاَرَأ ْوَلَو «ةموكح هيف بحت لاقي
 .يمعف هحضوأ ول امك الحادتي ملف هريغ يف ةلاح ةعفنم

 بيو «هروهظل بذاك ٍةَلْفَعَو مون يف حابصلل جَعَرْناَو ُهَلاَوَر ىذا ولر
 هيفكي الو ًاقافتا هجاعزنا نوكي نأ لامتحال ! قابل هعمس نأ يناحلا فيلحت كلذ عم

 صتخي الو ؛حايصلاب جاعزنالا فنصملا صحو «هتيانجي بهذي مل همس نأ فلحي نأ

 توصب حايصلا يدروالا َدّيقو كلذك ولع نم توص هل ءيش حرطو دعرلا لب «هب

 تاقوأ يفو تاهج نم كلذ رركيو :لاق ءاريذحتو ًاراذنإ نمضتي لرهم جعزم

 َفّلُح «رثأ هيلع رهظي مل نإو يأ ااو ءاهب عمسلا لاوز ققحتي ىتح تاولخلا

 لاق «هلاوز تبث اذإ مث ,دلجتلا لامتحال فيلحتلاو ؛هقدصب ملعلل فید لخأو

 نإو ءلاحلا يف ةيدلا تبجو «ةدرع ارفن نإف «ءابطألا لودع عحاريو :يدرواملا

 .تتبث الإو «تطقس اهيف داع نإف «ترطتنا ةنيعم ةدم ىلإ هدوع اوزوح

 ىرحألا يف نحتماو ةميلسلا تيشح ؛نيئذألا ىدحإ عم” باهذىعدا ول :ٌعْرف

 1 .هانركذ امك



 104 تالا باك

 نم عمسي راصف عضوم نم عمسي ناك نأب يأ فرع نإ ُهَطْسِقَف صن ْنَِو

 ربعي :لیقو ضاق داقتجلاب ٌةَموُكُحَف :ةبسنلاب هردق فرعي مل نإو يأ ار هنود

 طبعي تحرص لَم يأ «ءارلا نوكسو فاقلا حتفب يأ رق ّعْمَس
 كش مف ىرخألا عانس یت طسز انش د نب صال «تواَقتلا

 .ةموكحلاف طبضي مل نإف يأ سْواَقلا طلسِق ّبَجَوَو
 سأرلا نم اهرقم يف يه امنإو «نذألا قرخب ةقلعتم تسيل عمسلا ةفيطل :ةَدِئاَ

 رصبلا فالخج حصألا ىلع يناثلا نم سيلو

 ْوَلُق ءللشلاك هباهذف ءرظنلا نيعلا ةعفنم نأل ِةَيِد فص نْيَع ّلُك ءو يِفَو

 سيل هنأ فلس ال هعمس بهذو هينذأ عطق ول ام فالخب هيدي عطقك ذرب ْمَل اق

 ُلْهَأ ليس «يناجلا ركنأو هرصب لاوز يأ ُهْلاَوَر ىَعَّذا نإَو «نذألا يف عمسلا

 ارفرع هنيع يف اورظنو سمشلا نيع ةلباقم يف صحشلا فقرا اإ مهنإف يأ قرا

 وأ هيلإ مه قيرط ال ذإ هيف نوعجاري ال عمسلا فالخب دوحوم مأ به بهاذ ءوضلا نأ

 ُبِعَرْنَي لَه َرِظنَو ؛ةتغب ِهِنْيَع نم ؛ةاّممم ٍةَدْيِدَح ' وأ برقع بيرقتب نحمي 58

 هنيميب ب هيلع نشا لوق لوقلاق عر ل نإو نیمی ينام لوق لوقلاف ؛جعرنا نإف

 هيلعو نورخآ هلاق ؛فلس امتي ناحتمالا وهو :يناثلاو «مألا نع لوقنملا وه :لوألاو

 ِرَّرَحُمْلل ًاعبت باتكلا يف وهو مكاحلا ةريخ ىلإ رمألا :يلوتملا لاقو «يلازغلا ىرح

 نم صقن نإو «ةموكحف الإو طسقلاف هردق فرع نإف يأ عْمّسلاَكَف صقن إو
 .طسقلا بجيو نحتميف نيع

 :يناشلاو ؛هريغ هبشأف ةعفانلا ساوحلا نم هنأل محملا ىَلَع َةيِد ملا يِفَو

 ُناَننألاو .حئاورلا كاردإ هتعفنم نإف ؛عفنلا فيعض هنأل ؛ةيدلا نود ةموكح لب ءال

 .ذذلتلا نم رثكأ يذأتلا نوكيف تابيطلا نم رثكأ

 .ةيد فصنف نيرخنملا دحأ مش بهذأ ول :ٌعرف

 .ةموكحلاف الإو هتفرعم تنكمأ نإ هطسقب بجو صقن ول :ٌعْرَف



 تاّيدلا بانك 0

 ن اار کا يركب يل نسا تح را اوز ينال ركنا ول 8

 ٠ هلع ىا قّدص رثأ هيلع

 لحي ال مشلا نأل «عمسلا يف امك ناتيد تبحو هم بهذف هفنأ عطق ول :ّعْرَف

 .فنألا

 بلس هنأل ؛همالك لطبأف هناسل ىلع ىنج اذإ اميف يأ هيلا مالكا يفو

 دوي ال :ةربخلا لهأ لاق اذإ ةيدلا ذحؤت امنإو ءرصبلا باهذإ هبشأف «هعفانم مظعأ

 .تدرتسا داعف تذحأ نإف فقطن

 .يلوتملا هلاق امك فلو «نحتما قطنلا باهذ ىعدا ول عر

 اهنم فح ام ءاوسو ءاهنم بكري مالكلا نإف طلق ٍفوُرُخْلا ضغَب يِفَو

 يِسَرَمْلا ٍةَفْل يف ًافْرَح ْنوُرْشْعَو ٌةَيناَمَ اًهْيَلَع ٌعُرَوُمْلاَو ءلقث امو ناسللا ىلع
 ؛ماللاو فلألا يف اهرحدل اهطقسأ هريغو يعفارلاو ءاهيف (ال) اهيلع يدرواملا دازو
 زرتحاو ماللاو فلألا نم بكر ملا اودعي لو افرح ةزمهلا | اودع ةاحنلا نم ةعامجو

 :ةيهقشلا ىَلَع عروب ال :َلْيِقَو ءصقنتو ديزت اهنإف اهريغ نع (وسّرَعْل غل يِف) هلوقب
 نيغلاو نيعلاو ءاهلاو ةزمهلا يهو يأ ِقلَحْلاَو «وارلاو ميملاو ءافلاو ءابلا يهو ي
 ءاهادع ام يهو ناسللا نم ةجراخلا فورحلا ىلع عيزوتلا امثإو «ءاخلاو ءاحلاو

 نوكيف ءاهب قطنلا يه ناسللا ةعفنم نأب :هّجوي دقو ءاذه ىلع رشع ةينامث نوكتف

 ةفلتمم تناك نإو فورحلا :لاق لوألا رصن نمو ءاهيف ةيدلا لمكتو اهيلع عيزوتلا
 ْنَع َرَجَع ولو «قطنلا ميقتسي هبو ناسللا ىلع اهعيمج يف دامتعالا نأ الإ جراخملا

 افرح نيرشعب الإ ملكتي ال يذلا غئلألاو ٌتَرألاك فورحلا ضعب نع يأ ءاَهِيضْعَب
 صحخشلا اذه نأل ءةيدن همالك ضعب بهذأو يأ ةيِدَف ٍةَبواَمَس قاب وأ ةَقْلِخ كلم

 يف حدقي ال وضعلا ةعفنم فعضو تعض هقطنم ف نأ الإ وهفم مالك هلو «قطا

 نأل «فورحلا عيمج نم يأ طلق :َلِيِقَو ءرصبلاو شطبلا فعضك ةيدلا لامك



 ۷1 تايدلا باک

 «ةيانج اهضعب نع زجع ولو يأ ةّيانجب ْوَأ «شطبلا فالخب فورحلاب ررقتي قطنلا

 ؛لوألا يناجلا هلطبأ يذلا ردقلا يف مرغلا فعاضتي الئ ءةيِد ُلّمَكَت ال ُْبَهَدَمْلاَف

 .اهلبق ةلأسملا يف فالخلا ىلع بترم روكذملا فالخلاو

 ةعفس نأل ييو فصيف سك وأ هالك ْعْبُو بهدف ِهِناَسِل فن عطف ولو
 نا ل وا رولا ا رح ل وص ارح

 اهو رمح یو لبالا نم سم بجو لشت مل نإو اي ةيد تبجو ديلا تأشف

 اكا و تالا نر بحد ا فاتك قيقا محا ةر مالا فاك ا

 قي E ما ور انك كت يعمق نأل تی تؤّصلا يِفَو

 عقلا نَع َرَجْمَف ءناَسِل ةكرَح «توصلا عم يأ ُهَعَم َلْطْبَأ نِإف 2" "'”ملسأ

 تدرفأ اذإ امهنم ةدحاو لك يف ناتفلتخم ناتعفنم امهنأل نايف ٍديِدْرَتلاَو

 كلا ودمتم نألا قيد قو ناك تيه اقف O لامك كيوتل

 عمتجي دقو «ةكر حلا نع ناسللا زجعو ؛توصلا عاطقناب ؛نيقيرطب توفي هنكل

 .ةصاخ امهدحأ دج وي دقو ناقيرطلا

 روهمجلا روصو ءمشلا هبشأف ءسمنلا ساوحلا دحأ هنأل ةو قوذلا يقو

 هيفو «ةيتآلا ةسمخلا موعطلا نيب زييمتلاو ماعطلا ةذل دقفيف هناسلىلع نجي نأب ةلأسملا

 قوذلا نأ عم ةموكحلا سرحألا ناسللا يف نأ ىلع ّصنلا نأل «غابصلا نبال لاكشإ

 :روهشملا ىلع شام وهو نسح وهو ةموكحلا قوذلا يف نأ ىلع لدف هباهذب بهذي
 هب كردبو eg فرط يف هنإ :انلق اذإ امأ ناسللا يف قوذلا لحم نأ

 ةيدلا يعي يعي غرور ةَبوُذْعَو ؛ٌةَحوُلُمَو ؛ُةَراَرَمَو ؛ةَصوُمْحَو ؛ةوالَح «قوذلاب يأ
 ةَموُكَحَف صمت نإف اكسو يذلا سمح نقر ا َنهْيَلَع

 نالا ينو: :َلاَق ءناّسنإلا يِ ًءاَيشَأ ين ةنسلا تعم ] :لاق ؛ملسأ نب ؛ ديز نع (۱۹۱)

 :تايدلا باتك :ىريكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور .[ ةيدلا ْمَطَقْلا اذإ تملا يفر ؛ةيدلا

 )١5533(. رثألا :تاسللا ةيد باب



ovتايدلا باك  

 .ةموكحلا بج بجاولاف افامك ىلع موعطلا كردي ملف ساسحإلا صقن نإف يأ

 نإف قداحلا ةضماحلا و ةرملا ءايشألاب برج قوذلا هباهذ 3 افلتحا ول :ٌعْرَف

 .هيلع نيحناف الإو هنيميب يناجلا انقدص ةهارك و سبعت هنم رهظ

 نانسألاو غضملا نانسألل ىمظعلا ةعفنملا نأل « «غضَمْلا يف ٌةَيدلا ؛ بجتو ی ہک

 .ديلا عم شطبلاو ؛نيعلا عم رصبلاك اهعفانم | اذكف ؛ةيدلاب ةنومضم

 عع
 ؛لسنلا وهو دوصقملا تاوفل ًاضيأ ةيدلا هيف بحت يأ ءِبْلُص ركب ءاَنْمإ ةَوَقَو ا

 هلطبأ اذإ اميف ةيدلا هيف بحت يأ ِلَبَح ٍةوَقَو «ناتيد همزل هؤام بهذف هييثنأ عطق ولو

 نم هنأل ءهبلص ىلع ىنج نأب يأ «عاًمج ٍِباَهَذَو ءًاضيأ لسنلا عاطقنال ةأرملا نم
 باهذ دعبتساو هيف ةبغرلاو هب ذاذتلإلا نالطبب كلذ مامإلا روصو ةدوصقملا عفانملا

 ةوهش باهذإب ةيدلا بحت امك يأ بجو نكمأ نإف :لاق يلا ءاقب عم ةوهشلا

 .هيف للشل ال ركذلا راشتنا مدعو يملا باهذب يدرواملا روصو ءرّوصت نإ ماعطلا

 يهو ؛:ةدرصقم ةعفنمو لامح هيف نأل ید هِرْيَغَو جْوّزلا نم اهئاضفإ يفو

 هلصأو «ةيلكلاب ةعفنملا تيرفت هيف ذإ ردو رکذ ٍلخْدم َنْيَب ام ُعْفَ یاضفاإلا ينعي

 امو ءركذلاب هوضرف باحصألا نأل لْوَبَو رك :َلْيِقَو «ةعسارلا ةيرلا وهو ءاضفلا
 اذهو ءهب ءاضفإلاك هريغب ءاضفإلا ناك نإو ركذلا هعفري ١ يوق ربدلاو لبقلا نيب

 باك نسم رايخلا تاتبثم باب يف ةضورلا لصأ يف هب مزج ؛انه هفعض يذلا هحولا

 نأل ءةيدلل بحوم ءاضفإ امهنم الك نأ :يونملا ححصو «يعفارال اعبت حاكنلا

 يأ جزل سيلف ءاضفإب لإ ُءطَوْلا نكن ْمَل إف ءامهنم لكب لخب عاتمتسالا
 .هذه ةلاحلاو نيكمتلا اهمرلي الو

 يأ ءِرَكَذ ٍرْيغب ةَراَكَبلا َلاَرَأَف ركب يعي ءاهّضاَضيْقا قحا ْنَمَو

 ريدقت نم ةذوحأسملا ةموكحلا دارملاو ؛ةراكبلا شرأ يأ ءاَهُشْرَأَف ءةبشحو عبصأألاك

 ُرْهَمَف َةَهَرْكُم و أ ٍةهْبشِل ركذب وأ ؛يلاعت هللا ءاش نإ هباب يف يتأيس امك قرل

 ةعفنم ءافيتسال بجي رهملا نأل «رهملا يق اهشرأ جردن الو يأ قَراَكَبْلا شْرَأَو ا



 o تالا باك

 ُرْهَم :َلْيِقَو «ناتفلتخم ناتهج امهو ءةدلحلا كلت ةلازإل بجي شرألاو «عضبلا وضع

 ف يف لصحت ةا كلت ةنازإو «عاتتسلا لعل اذه نم دصقلا أ يک
 هم ال امك امل شرأ ال هنإف ؛ةعواطملا نع (ةَركْملا) ب زوحاو «عاتمتسالا

 ركذب ةراكبلا ةلازإ يف يأ يلع ءييش ًال «جوزلا وهو ضاضتفالا ي أ ُهَقِحَتْسُمَو
 قحتسملا قيرطلا نع هلودعل شرف ؛رکذ ٍريغب «ةراكبلا لازا نإ :لْيِقَو فريغ وأ

 .هقح هنأل ال :حصألاو هل

 :لماشلا فو «يعفارلا هب مزج اهنم تّصنتا ىرحأ ةراكب ٌركب تلازأ ول :ٌعْرَ
 .صاصقلل ضرعتي مو ةموكح اه بجو ةرح تناك نإ اهيلع حبا نأ

 ٌةَموُكُح اَمِهِصْقَنَو ,ةريطخملا عفانملا نم امهنأل يملا اذكو ةيِد شْطَبلا يفر
 لك نأل ناد هيمو وأ ةعاَمِجَو ُهّبْشَم بهذ ُهَبَلَص ٌرسك ولو «تاف ام لحأل
 نأل ةد :َلَيِقَو عامتحالا دنع اذكف «دارفنالا دنع ةيدلاب نومضم امهنم دحاو

 دلا داحتا يضتقي لحما داحتاو «يشملا ئدتبي هنمو «يملا لحم بلصلا

 تايد يضتقت ءالثم عمسلاك يأ :َفِئاطَلَو الفم ديلاك يأ «ًافارطأ لارا :غْرف

 ةيد نورشعو عبس صحش يف بحت دقو ؛ًاسفن تراص اهنأل ةَيِدَف ةَياَرِم َتاَمَق

 اذكَو «لمأتلاب كلذ رهظيو ةأرما ناك اذإ نورشعو ةتسو الجر ناك اذإ يح وهو

 ءفارطألا لدب رارقتسا لبق تبحو اهنأل ٌّمّصألا يف هِلاَمدلا َلْبَق يِناَجْلا ُةرَح ْوَل
 ةيد عم فارطألا تايد بحت :يناثلاو سرس ول امك فارطألا لدب اهيف لحديف

 رتحاو «هريغ ٌزاجلا ناك ول امكو «لامدنالا دعب رح ول امك لحادت الو سفنلا

 رارقتسال ؛ًاعطق سفنلا ةيدو فارطألا ةيد بحت هنإف هدعب امع (لاًمدنإلا َلْبق) هلوقب

 يف لعادل هسْكَع أ طخ َتاَياَنجْلاَو دنع ٌرَح ناق ءلامدنالاب فارطألا ةيد

 ُهرْيَغ رح ولو بقت :يناثلاو ؛هيلع بحت نم فالدخاو امهفالتخال ٌحّصألا
 .هريغ لعف ىلع يبني ال ناسنإلا لعف نأل «لحادت الو يأ تدع

 .يسفنا يو ىلإ سب ةزج يهو ب رف ل تي قولا ابجن للصف
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 تايدلا باتک ١ هاب ع

 2و 5 قو
 نم غرف امل ِهِتاَفصب اَْيِقَر ناک ول هيم همی ٠ نم اًهصقن بسن ةّيانجلا وضع ىلإ :َلْبِق

 ل ايف بحت انإ اهنأل ءاهنع اهر ؛ةموكحلا ف ملكتي عرش هيلا ىلع مالكا

 يسجم ا ةميق نم ةيانجلا ( * ”هتصقن ام ةبسن اهيلإ هتبسن ةيدلا نم ءزج يهو «هيف ردقم

 ءادبع ناك ول اهيلع وه لا هتافصب هيلع نجا مُوَقُيف ءاقيقر هعبرقت ريدقت ىلع هيلع

 اهدعب ةعستبو ةيانجلا نود ةرشعب موق نإف «هتميق نم ةيانحلا تصقن مك رظنيو

 ةيد ىلإ ءزجلا كلذ ةبسن نسم مدقت امو «سفنلا ةيد رشع بجيف رشعلا توافتلاف

 ىلإ بسني هنأ هاكح يذلا رحآلا هجولاو «هريغو فنصملا هححص ام وه سفنلا
 ول ىتح «بذهملا بحاص ةياكح نع يعفارلا هاكح «سفنلا ةيد ىلإ ال ةيانحلا وضع

 ةيادحلاب صقن ولو ديلا ةيد رشع بجاولاف ديلا ىلع ةيانحلاب ةميقلا رشع صقن

 .فيعض وهو سايقلا اذه ىلعو «ةحضوملا ةيد رشع بحاولاف سأرلا ىلع

 .لبإلا سنجج نم وكت ةبحاولا ةموكحلا :ٌعْرف

 يِضاَقْلا صقن ُهَتغلَب نإ ُهَردَقُم علت ال نأ طرتشا هَل فرط تناك نإف

 ی هر نكت نأ ر هلق تاق و را رس شما ا ,هِداَهتْجاب انیس

 نوكي نأ زوجي ام هلقأو :يدرواملا لاق «هئاقب عم هسفن وضعلا هب نمضي ام ةنومضم

 .لومتم لقأ ظح يفكي ال :مامإلا لاقو ءاقادص وأ ًانم

 حضرلاو «دحلا نع ريزعتلا صقن ردقملا نع ةموكحلا صقن رابتعا ريظن :ةَدئاَق
 .رهملا فصن نع ةعتملاو مهسلا نع

 رمي لب يأ «سفنلا هيد غلبت ال نأ لفك ِهْيِف ٌَرْيِدَقَت ال «فرطل تناك ْوَأ

 9 يأ ُمّرَقُيَو «هيلع دارت نأو لحرلاو ديلاك ردقم وضع ةيد اهتموكح غلبت نأ

 ىلإ صقت برقا َربَثغا ضقت قن ْمَل انف لبق ال يأ هاما دعب ءةموكحلا
 يا الإ صقن رهظي مل نإف «ةميقلا صقن يف رثؤت يلا لاوحألا نم يأ «لامنالا
 ةفيفح ةحارخلا تضرف نإف ءةلئاس ةحارتلاو ةميقلا انربتعاو انبقرت مدلا ناليس ةلاح

 سسس بمس

 .هيضتقت ام :(7) ةحسنلا ف (#)



 ١ هالو تايللا باك

 قو ؛ةرورضلل برضلاو مطللاب اهقحلن انأ طيسولا يفف ًاضيأ ةلاحلا كلت ين رثؤت ال

 نأب يأ وداھتجاب ضاق ُهُرَدَقَي :ليقو ءداهتحالاب ائيش بح وی مكاحلا نأ ةمتتلا

 :َلِِقَو «ةدلوتملا مالآلا ردقو ًاضرع وأ ةعس رظنملا يف اهشحفو ةيانحلا ةفح ىلإ رظني

 رزم معن هلام الو صقن قی مو مألا لازف لقثك رض وأ هلل ول امك ير ل

 ةدئازلا يأ ةيغانلا نسلا علقو ةدئازلا عبصإلا عطق ةلأسملا رئاظن نمو ءررحملا يف لاق

 هيف ؟ ءيش هيف بجي لهف نيشلا لاوزل تداز اعرو «كلذب ةميقلا صقني مل نإف يعي

 هيف مكاحلا دهتجي ليقف حصألا وهو اهانبجوأ نإف ةلأسملا لصأ يف ناهجولا

 امك لامدنالا نم صقنلا لاوحأ برقأ ةدئازلا عبصإلا عطق يف ربتعي هنأ حصألاو

 مّوقي مث ءاهفلخ ةيلصأ الو نانسألا قوف ةتبان ةدئاز نس هلو موقي نسلا يقو «قبس

 نم عون اهب لصحيو ةحرفلا دست ةدئازلا نأل توافتلا رهظيو «ةدئازلا كلت عولقم

 مرک اف اطوال ةلاسلل ذيب فصلا حرصي ميو «لاج

 ةموكحب درفي الو يأ ءِْيلاَوَح ُنْيلا ُهعَبَي ةحصوُمَك ُرُدَقُملا ٌحْرُجْلاَو :لصق

 امو «ةحضوم شرأ الإ هيف نكي م نيشلا عضوم عيمج حاشا بعوتسا ول هنأل

 نيش عبي الو يأ تصل يف موكب رف شرا يأ نكي
 «لاومألا رئاسك لام هنأل ؛تغلب ام ةغلاب يأ لق قولا سل يفر :" اصف

 هبشن انأل ٌرْحْلا يف رّدَقَي ْمَل نإ ِهمِيِق نِم صقن ام سفن ريغ ف يأ ءاَهرْيَغ يقو
 يأ لَو ؛ىلوأ هب هبشملا يفق هب عجريف توافتلا فرعيل ديعلاب ةموكحلا | يف رحلا

 بحيف يأ هِتَمْيَق نم ُةَتبسِيَف :فارطألا عطقو ةحضوملاك «رحلا يف ردقتي مل نإو

 اَم :لْؤَق يِفَو «ةيدلا ىلإ رحلا يف بحاولا ةبسنك ةميقلا ىلإ هتبسن هتميق نم ءزح
 مث .ًاضيأ بصغلا يف ةلأسملا تفلس دقو «ةميهبلاك كولم هنأل هتميق نم يأ صف

 بجي امك نام ِرّهْظَألا يِفَق هاناو ُةَركَذ عطف ولو :لاقف فالخلا ةدئاف يف عرش

 ركذلا عطقب ةميقلا يأ صفي مل نوف ؛صقن اَم :يناثلاو «ناتيد رحلا نم امهيف

 .ءيَش الف «نيثنألاو



 ةرافكلاو ِةَلِاَعْلاَو ةيدْلا تاَبجوُم باب :تايثلا باك ۷٦

 ةَرافكْلاَو ةَلَقاَعْلاَو َةَيدْلا تابجوُم ْباَب

 نوعي ْمُهنَأل ؟كِلَدب اوُمُس :ُلِقاَمْلاَو ءهلبق بابلا يف ةّيدلا ظفل ىلع مالكلا مّدقت
 اًهئاَطْعإل :َلْبِقَو ءنَملا :لقعلاو نع نوعي ْمُهنأل :لئقو ِلِبَقْلا راد ءانفب ليلا
 .اهباب يف مّدقت امك تسلا وهو :رفكلا نِ م ةَدوأَم :ةرافكلاو ةي لا ره ير َلْقَعلا

 ىلع ,مامإلا هلاق امك زييمتلا فيعض د اذكو يأ يمي أل يص ىلع حاّص

 هنأل :ةَلِقاَعْلاىَلَع ةَظَلَعُم ة بق تام كِل حوف هن را رب وأ ي أ حْطَس فرط

 ؛داعترالل روهمجلا ضرعتي ملو .اهيلع كالها ليحأت ؛ًرثك ةديدشلا ةحيصلاب رأي

 صاصق :لوق يِفَو «ةلاحلا هذهل مزالم ناكر يعفارلاو يلازغلاو ؛مامإلا هل ضرعتو

 "لو :يناجلاىلع ةظلغم ةيد بحوي نأ اذهب لئاقلا سايقو ل اهب ثا نأ | نأ
 طقسف طس فّرطب | غلاب ىلع َحاص وأ «تامف ؛ضْرأب هيلع حيصملا يبصل

 يف امأ ؛بحت :يناثلاو هذه ةلاحلاو كلذب توملا ةردنل ٌمّصألا يف ولف تامر
 ُرْهَشَو ءيبصلاك ةلفغلا عم هنألف ؛غلابلا يف امأو .حطس نم طقس ول امكف ؛يبملا

 هيف ةيد الف يأ غلاك طقم َقِهاَرُمَو ءديدشلا ديدهتلا اذكو يأ «حاّيصک جالس
 .ىضم امك حصألا ىلع

 ؛ةفيعضلا ةأرملاو ؛ٌمئانلاو ؛ساوسولا هيرتعي يذلاو ارضا 0 عرف
 ريمي ال يذلا يبصلاك

 ال هنأل ف ىلع قش يق طنز یس بأ ع حلا
 يأ ءتَضَهْجَأَف ءوُسب ترك نم ْناَطْلُس بَلَط ولو فلس امك ابلاغ اهب رثأتي
 هع هللا يضر َرَمُع ىلع راش الع نال نيج نط اق لبق َنينحلا تقلأ
 «تتام ولام فالخب اذهو اعام ناكف َِْلِإ اوُعَحَرَو ةلاَحْلا وله يف َكِلَد

 اق !تطقْسأت أراب حاَص ؛هنفط باطلا ن َرمُع نأ ؛ربشْوَح نب رهش نع @ (۱۹۲)

 هت



 ١ تا ٍةَراَفَكْلاَو ِةَلِقاَمْلاَو يدل تاَيجوُم باب :تاّيدلا باك

 .هرودنل حصألا ىلع نامض ال هنإف

 ُهَهاَرْكإ نال ؛مامإلاك ْنْكَيَلَف ءاعزف تضهحأو الماح مامإلا ريغ دده ول :ٌعْرَف

 .ههارکاک

 كالهإب سيل عضولا نأل :ُتاّمَض الف عبس ُهَلكَأَف ٍةَعَبسَم يف اص َعَضَو ْوَلَو ا

 :َلِيِقَو ءناسنإلا نم رشي بسلا نأ بلاغلا لب «هيلإ بسلا يحلي ام هنم دحوي ملو

 الف لعفي ملف لاقتنالا هنكمأ اذإ امأف ءافرع كالهإ هنأل ءَنِمّض لاقِتنا ُهنِكْمُي ْمْل نإ

 ةوقلاب طونم مكحلا لاقي نأ هبشيو :يعفارلا لاق «غلابلا يبصلاب جرحو ءاعطق نامض

 .هيلع لدي بذهملا بحاص مالك :ُتْلُق .ربكلاو رغصلاب ال فعضلاو

 ناَمَص الف عطس نم وأ ران ْؤأ ءا سفن ىف هني ابراه وفيس عيت ولو
 ارغب رفح ول امك راصف «ببسلاىلع ةَمٌدَقُم ةرشابملاو ءادصق ُهسفن كالهإ رشاب هنأل

 ٌىِمَعِل ًالِهاَج هرحنو روكذملا كلهملا يف يأ َقَو ْوَلَف ءاهيف هسفن ىّدرو رحآ ءاجف
 برها ىلإ ممل ءا دقو ةسفن كالهإ دصقي مل هنأل ميلا يأ ءَنِوَض ِةَمْلَظ ْوَأ

 هلَمَح هنأل ,ْحّصألا يف ِهبَرَه يف فقس هب فسخنا و اذكو ؛كلهللا ىلإ يضفلا

 ؛هب بولطملل روعش ريغ نم كلهملا ىنعملا ىلإ ىضفأ هنأو ؛هيلإ هأتجأو برملا ىلع
 ال :ينافلاو ءاضيأ مألا يف هصن نع ىكح ام اذهو ءةاطغم رئب يف عقو ول ام هبشأف

 ْ توفاف ع ضرع اذإ ام هبشأف «بولطملا الو بلاطلا هب رعشي مل كلهملا ىنعملا نأل ءنامض

 ىقلأ ول امك وهف ؛هلقنل فسخناف ولع نم فقسلا ىلع هسفن ىفلأ ول :ًعرف
 .ران وأ ءام يف هسفن

 باوبأ عامج :تايدلا باتك :ىربكلا نئسسلا يف يقهيبلا هاور ی فض دمع

 )١5841(. رثألاو .عطقنم هدانسإ :لاقو )١١835(. رثألا :سفنلا نود تايدلا

 هعزفأ نم مكح :راثآلاب ىلحنا يف مزح نبا هاور ؛ههِط رمعل ىلع ٍةروشم رثا امأ ©

 .54ص ١١ ج :فلتف ناطلسلا



 ٍةَراَفَكْلاَو َِنقاَعْلاَو ِةيَدْلا تاَبِجوُم با :تاّيدلا بات ١

 وأ ءام يف هسفن بولطملا ىقلأ اذإ عبتملا ىلع نامضلا طوقس نم هانركذ ام :ٌةنَ

 انونجب وأ ًايبص بولطملا ناك اذإ امأ «غلابلا لقاعلا هب اندرأ ءادصق حطس نم وأ ران

 الف الر هني | أطخ اان نإ اع مآ ةمع ادعت نأ ىلع نبي

 ؛هلامهإب قرغ هنأل عيد تبَجَو َقِرَفَف ُهَمْلعُي هيل حابس ىلإ ّيبَص َمْلُس ؤو

 زرتحاو «كلهف بيدأتلل يبصلا ملعملا برض ول امك ؛دمعلا هبش ةيد نوكيو

 ضاح اذإ هنأ طيسولا يفف ةحابسلا ملعتل هسفن ملس اذإ هنإف ؛غلابلا نع (ىِبّصلا)ب

 نويقارعلا هركذ يذلاو ءنامضلا بجي نأ لمتحا هلمهأف هدي ىلع ًادامتعا هعم

 فج .لقتسم هنأل ؛نامض ال هنأ :يوغبلاو

3 
 # اربع

 يأ ساَوَمَو هِل يف ال «كلذب هيدعتل «ناوذُع رئب ٍرْفَحب ُنَمْنَيَو :لصف
 00 ا

 رعبا ] حيحصلا ثيدحلا ليح ت تاوملا ىلعو «يدعتلا مدعل قافترالل و أ كيلمتلل

 هنأل ُفئاَمَص :ٌرهظأْلاَف َطَقَسَق ًالْجَر ىَعََو ارث هيله رفح ولو 25[ رابح
 كيب وأ «هرایتحناب هسفن كالهإل رشابملا وهف ئجلُم ريغ هنأل ءال :يناثلاو رغ

 يف هرفحك رهف نذإلاب ناك نإف «هيدعتل كوُمْضَّمُف نذإ الب ِكَرَتْشُم وأ ؛هرْيَع

 ُماَمإلا ناو رضي ال وأ ءاضيأ يدعتلل ءاَذَكَفَةَراَمْا ٌرْضَي ٍقّيَص ٍقْيِرَطب وأ «هكلم
 ىلع هئايتفال ُناَمُضلاَف ٍهَِحَلمَمِل َرْفَح نإف «نذأي مل نإو يأ الو امض الف

 ةحلصملا نم هيف امل رّهْظَألا يف الف ءاقتسالل رفحلاك يأ ءةَماَع َةَحَلْصَمِل وأ «مامإلا

 ةمالسب طورشم زاوجلاو يعن :يناشلاو ءهلثم يف مامإلا ةعجارم ربتعت دقو «ةماعلا

 دقو قيرطلا يف رفحلا يف فلس ام *هنايب يف يتأيف ي أ «قيِرطك ٌدِجْسَمَو ءةبقاعلا

 .ٌةليصفت تفرع

 )١۹۳( ثيدحلا :سمخلا زاكرلا يف باب :ةاكرلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )١435(.

 ثيدحلا :ءامجعلا حرج باب :دودحلا بانک :حيحصلا يف ملسمو )١۷٠١/٤١(. وبأو

 يذمرلاو .(45817) ثيدحلا :ندعملاو ءامجعلا باب :تايدلا باتك :نئسلا يف دواد

 .(1145) ثيدحلا :رابح اهحرج ءامجعلا نأ يف ءاج ام باب :ةاكزلا باتك :عماجلا يف

 .هئانب )١(: ةحسنلا يف (#)



 4 ةرافكلاَو ِةَلِقاَعْلاَو ِةيَدْلا تابجرُم باب :تاّيدلا باك

 يأ ُنوُمْطَمَف عراش ىلإ بشخلا نم جراخلا رهو يأ «حانَج ْنِم دوت اَمَو
 مو «ةبقاعلا ةمالس طرشب زوجي امنإ عراشلاب قافترالا ّنأل ارضُم نكي م نإو

 ىلإ ناك اذإ امع (عراشلا) ب ززتحاو ءرقحلا يي امك همدعو مامإلا نذإ نيب اوقرفي

 .الف الإو ءنومضمف اهلهأ نذإ ريغب ناك نإ هنإف ؛ةَدَّسْنُم ةكس

 ايلاع كيلو ةرهاظلا ةحاحلا نم هيف ام راش ىلإ ٍبْئزاَيَمْلا ج اَرخإ ٌلِجَيَو

 هنأل ؛نامض ال :مسيدقلاو جالاك دْيِدَجْلا يف ٌنوُمْضَم اهب فاتلاَو ,حانجلاك

 ؛ًاًيرورض هڼوک عنم :ديدحللاو ةعفنملا عاستال هنإف هفالخب ؛هايلا فيرصتك يرورض

 طَقَسف رادجلا يف ةب ناگ نإ راد يف ارنب عطس ذس نأ هك :.هنأل
 لو

 هلك طقس نار «ةصاحخ هيلع نومضم وه ام كله هنأل ناتا لك جرا

 وهو جراخملابو ءنومضم ريغ وهو هكلم يف لحادلاب كله هنأل حَصألا يف ُه ُةفصبق

 وأ نزولاب طيسقتلا نوكيو «جراخلا طسقب بجي :يناثلاو ءامهيلع روف نومضم
 لحادلا نأل «ةيدلا عيمج نمضي هنأ :رخآ ًالوق يدرواملا ىكحو ءددرت هيف ةحاسملاب

 نامضو ؛ةيشح ضعبب لتقلاب ةيذلا لك نامض نع تيس اذإف «جراخلا هبذج

 .ةروصلا هذه 0 ءاهلكب لتقلاب ضعبلا

 .هطوقس نم دلوتي ام نمضيف يأ ,حانجكَف عراش ىلإ الْئاَم َُراَدِج ینب نإَو

 ايوتسم هانب اذإ اذكو «نامض الف ءانبلا دعب هيلإ لام وأ «هكلم ىلإ الئام هانب نإو

 ىلإ ءطقّسَو َلاَمَف ايوعسسُم ْوَأ ءكاله هنم دّلوتو «مادهتسا الو ليمن .ريغ نم طقسف
 الب طقس اذإ ام َهَبْشَأَف «هلعفب لصحي مل ليملاو ءهكلم ياني هنأل ناَمَّض الف «عراشلا

 ؛حالصإلاو صقنلا كرب هريصقتل «نيَض ةحالصإَو ُهُمْدَه نكنأ نإ :َلْيِقَو ءليم
 نام لَ لام دب فيت وأ صح وب رف قئرَطلاب طقم ولو ءينايورلا هحجرو
 .هريصقتل ؛معن :يناثلاو «هلعف ريغب لصح كالملا نأل ,ّحّصْأْلا يف

 .بلاطي ال نأ نيبو «صقنلاب هريغ وأ يلاولا هبلاطي نأ نيب قرف ال :ٌعْرَ

 ٍقّيِرَطب خطب روشقو ةسانكلا يهو فافلا مضب يأ تاَماَمَحَرَط ْوَلَو



 ةرافكلاو ٍةَلقاعْلاو ةا تاجو باب :تاّيدلا باك 19۸٠

 .هانمدق امك ةبقاعلا ةمالسب طورشم قيرطلاب قافترالا نأل ٍحْيِحّصلاَىَلَع كوُمضَمف

 نم يف امُهاَقلُأ نإ :ثلاغلاو «ةجاحلا عم هب ةحاسملاب ةداعلا دارطإل ءال :يناثلاو

 قلزف تاو وأ هكلم يف اهاقلأ اذإ امع (يّْيرْطلاب) ززتحاو .الف الإو ءنمض قيرطلا
 .نامض ال هنإف لام اهب فلت وأ كلهف ناسنإ اهب

 امإو هسفنب امإ ؛كلهملا هنأل لوألا ىَّلَعَف ؛كَالَه اس بقاع لَو :ٌلصَف

 ْرْخآ َعَضَوَو َرَفَح ناب :هلوقب كلذ لم مث رفحلا عم ةيدونا هيشأق يناثلا ةطساوب

 ءذلا وه ءاهب رئاعلا نأل ءعيضاَرْلا ىلع ءاهب ُرْئاَعْلا َعَقَوَو هب رف اناَودُع رجح
 «عِضاَوْلا عي مل ذوق فاَمَصلا عِضاَوْلاىَّلَعَف هاَدَرَف هذحأ هنأكف ؛عوقولا ىلإ ُهأحلأ

 .اهيف عقوو لحجر هب رشم اركب كانه دمتم رفحو هلم يف ارحح عضو أب ين

 نأ يغبنيو :يعفارلا لاق «عضاولا فالخع يدعتملا هنأل رفاَحْلا ُنْيِمْصَ مت ُلوَقْنَمْلاَف

 عضوو اناودع ارغب رفح ول ام هل دهشتسا مث «رفاحل ىلع نامضلا بجي ال :لاقي

 ىلع رده وهف رثبلا يف طقسو ناسنإ هب رثعف | أرجح يبرز رجا و ,أ بسلا وأ َلِيسسلا

 نإو يأ ؛ثآللثأ ُناَمصلاَف مهب رمق ١ ارَجَح ناّرخآَو ارَجَح َعَضَو ْوَلَو «حيحصلا

 ءنافصن :ليقو «تاحارجلا تفلتخاو ةثالث ةحارجب تام ول امك «مهلعف توافت

 رف ةجرخدق لجو هب ركع ارَجَح عضو لو ءنيرجحلاب لصح كالهلا نأ ىلإ ًرظن
 وأ ٍدِعاَقب ٌرْكَغ ولو «هلعفب كانه لصح امنإ رجحلا نأل أل ٌجِرْحَدُمْلا ُهَنِمَص ٌرخآ هب

 ريغ هنأل «قْيِرْطلا عسا نإ ناَمَص الف اَمُهُدَحَأ : وأ اَناَمَو قيرطلاب ٍفقاَو وأ مئات

 «تامو يشاملا هب رثعف قيرطلا قاض نإو يأ و «زرحتلا هتكمي ناكر ثاعلاو «راعتم

 «نارصقم دوعقلاو موتلاب امعو قورطلل قيرطلا نأل ئانو ٍدِعاَق ُراَدْهِ :ْبَهْدَملاَف

 جاتي دق صخشلا نأل ءيفقاَو ُكاَمَّضَو «ةيد امهتلقاع ىلع لب يأ ءاّمهب رثاع ال

 قيرطلا قفارم نم فوقولاف مالك عام وأ قيفر راظتنا وأ لالكل فوقولا ىلإ

 قيرطلاو ءيشاملا ةك رم لصح كالاف ؛هنم ةكرح ال هنأل ب رثاع ال ؛يشلاك

 دحوي مل اذإ هلك اذه ءاقلطم رخآلا ةلقاع ىلع امهنم دحاو لك ةيد بوح و :يناثلا

 هفارحنا يف هباصأف هنم برق امل يشاملا ىلإ فرحنا نأب ؛دجو نإف «لعف فقاولا نم



 هما للا ةَراَفَكْلاََِلِقاَْلاَو ةيَدلا تاَبِجَوُم باب :تاّيدلا باك

 .يتأيسو امدطصا نييشامك امهف اتامو

 عم رخآ هحرح ول امك فصنلا بجيو ؛ُفصنلا ٌُردهيف «هبحاص لْغِفو هلعفب َكَلَه

 «دمع هبش نوكيو يأ ةَظْلَعُم اهفصيف «مادطصالا يأ ءاَدّصَق ْنِإَو .هسفن ةحارج

 كلذكو «ضحما دمعلا هيف ققحتي الف «توملا لإ يضفي ال ٌمادطصالا نأ بلاغلا ّنأل

 امهدحأ دّصق يأ ءاَمُهُدَحَأ ؛ وأ ءرخآلا نود امهدحأ تام اذ ذإ صاصقلاب قلعتي ال

 ةيد ففِصن مادطصالا دصاق ىلع بجيف يأ ُكُمْكُح ٌلُكِلَق رحآلا نود مادطصالا

 .نْيتراََك لك ىلع نأ :ُحْيِحٌصْلاَو ؛ةففنع ةيد فصن دصقي مل يذلا ىلعو «ةظلغم
 ؟ءَرَجَت له ةرافكلا نأ ىلع ٌّنيبم فالخلاو «هبحاص لتقل ىرخأو «هسفت لتقل ةرافك

 انركذ امك يأ َكِلَدَكَف اَمِهْيَبوُكْرَم ْعَم اتام نرو ؟ةرافك هيلع له هشت َلِتاَق ّنأو

 يف امهكارتشال ءرخآلا ةد ِةَمِبِق فص لَك ةر يفر قةرافكلاو ةيدلا مكح نم

 وأ نييشام اناك اذإ اميف يأ ؛ِنيَلِماَكَك نانونْجَم ْوَأ ناّيبَصَو ,نيعبادلا فالتإ

 باكرالا يف نأل كاملا هب قلعت لولا اَمُهَبكْرَأ الإ :َلْيقَو «هانررق امك نيبكار

 ولو :مامإلا لاق ءريصقت ال ذإ امهسفنأب ابكر رل امك لوألا حصألاو رطح

 مبا اَمُهْنوض ينج اًمُهَبَكْرَأ ولو ءاعطق نامض الف ةمهم ةحاح ىلإ امهبكرأ

 امك ًةَيَدلاَف اًنَطَقْسَأَو «نالماح مدطصا نإو يأ أ نالِماَح وأ ءامهباكر اب هيدعتل

 لك ىَّلَعَو ءامهلعف ىلإ بوسنم كالما نأل ؛اهفصن ردهيو اهفصن بجيف يأ هّقَبَس

 ءاهتبحاصل ةشلاثو ءاهنينجل ةرافكو ؛اهسفنل ةرافك ءحْيِحّنملا ىَلَع تاَرافَك عبرا

 ةرافكلا انبجوأ اذإ اذه ءصاخشأ ةعبرأ كالها يف اكرتشا امهنأل ؛اهئينحل ةعبارو

 بجو ؛هسفن لتاق ىلع اهبجون مل نإف ءأزجتت ال ةرافكلا :انلقو «هسفن لتاق ىلع
 هحولا وه اذهو «ةرافك فاصنأ ةثالث بجو ؛ةئرجتلاب انلق نإو «تارافك ثالث

 فنصملا مالكل لباقملا يناثلا

 ةرغ فصنو اهنينحجل ةرغ فصن يأ ءاَمِهْيْيَج ْيَنَرَع فن لك ٍةَلِقاَع ىَلَعَو
 ىلع ةرغلا تبجو اهنينج تقلأف اهسفن ىلع ْتنَج اذا ةأرملا نأل :ىرخألا نین



 ٍةَراَفكْلاَو َِلِقاَمْلاَو ةَيْدْلا تايجوُم باب تاللا باك 1 8۸۲

 ةيدلا امأو .ءيش ةرغلا نم ردهي ال نذإف ؛ىرخأ لماح ىلع تنح ول امك اهتلقاع

 مدطصا نإو يأ رهف َناَدَْبَع وأ «لبق هركذ امك اهفصن ردهيو ءاهفصن بجيف

 وأ امهتميق تقفتأ ءاوس هتبقرب قلعتت دبعلا ةيانج نامض نأل «ردهف اتامو نادبع

 . يح ا-ةبقزب .اقلعتم هتميق فصن بجو امهّدحأ تام نإف «تفلتحا

 قلعتيو ءرحلا ةكرت يف دبعلا ةميق فصنف ءاتامو ٌرحو دبع مدطصا ول :ٌعّرف

 .اهدبي_قلعت تتاف اذإف ةبقرلاب هقلعت لحم نأل حلا ةيد فصن فصنلا كلذب

 امهف امهيف ام اتقرغو ناتنيفس مدطصا نإو يأ «نّيتبادكف ناتنيفس وأ

 يأ ءنيبكارك َناَحالَمْلاَو ال امإو امهلعفب مادطصالا لصحي نأ امإف.«نيتبادلاك
 ,oy ق

 ؛يبنج ُلاَم امِهْيِف ناک نإف ءاَمَهَل اتناك نإ :كلذ لك فلس. دقو ؛مادظصالاب ناتومي
 .امهيلع اعيززت ءاَمِهِتْمِيِق فن الك َمَرَل ؛يبنجأل اتناك ْنِإَو هِناَمّص فص الك َمَرَل 0 ل وچ ر م # و ےک سا يل وو رر ب

 ؛قزمتف دعقل هبوثب هريبيغ لخأف «موقيل بهذ لحجر نع ؛لافقلا لمس :ةدئاف

 ناك هنأل ءرده يقابلاو هيلع فصنلاف ُهَرَج نإو «نامض الف ُهَرْجَي مل هنأ :باجأف

 بجو «حورلل ًاظفح اعام ٌحْرَط راج قرع ةنبفس ترض وو لصف
 الب ِهِرْيَغ َلاَم َّحَّرَط نإَف «سفنلل ًءاقبإ كالا فيخ اذإ يأ ءيِبكاّرلا ٍةاَّجْن ءاَجَرِإ

 ًالإَو يغلا ماعط :رطضملا لكأ ول ام هبشأف «نذا الب هريغ لام فلتأ هنأل(ُةَنِهَّض نْذِإ

 قلأ :لاَق ْوَلَو «حضاو وهو هلام نع (ريغلا لام) ب ززتحاو «نذالا دوجول الق
 ريغلا لام فالتإل ىعدتسا هنأل َنِمَض ٌنِماَض ينأ ىَلَع وأ ُهَناَمَض َّىَلَعَو َكَعاَتَم

 ةقيقح ىلع اذه سيلو ؛فلأ ىلع هدبع قتع ىعدتسا ول امك «همزلف حيحص ضزغل
 :لاق ول امك وهف «كالحلا نع صيلختلل لام لدب هنكلو ؛انامض يمس نإو نامضلا

 كلمي هنأ :يدرواملا لاق امك بهذملا رمان ءاذك يلع كلو ريسألا اذه قلطأ

 ىَلَع ٌرّصنْقا ولو :كلملا مكح هيلع يرجي :ليقو «ءاقلإلا لبق ىَقلتْسُمْلا يعدتسلا

 فالخب يأ بَهْذَمْلا ىَلَعألَف ءنماض ينأ ىلع وأ هنامض ىلعو لقي مل يأ قل
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 ١ همم ةرافكلاو ةلقاَعْلاَو َةَيّذْلا تاّبجوُم باب :تاّبدلا باعك

 ءاقلإلاو ءًاعطق اربي ءاضقلاب هنأل «حصألا ىلع عحري هنإف ءهاضقف يبد ضقا :هلوق

 اذإ اميف فالغطا ىلع هنأ :يناثلا قيرطلاو «نورثكألا هب عطق ام اذهو «هعفني ال دق

 ؟ هيلع عجري له ! هادف يد ذأ :لاق

 ؛لاحلا كلت يف لاملل ةميق ال هنإف ؛جاومألا ناجيه لبق ىقلملا ةميق ربتعت عرف

 .يوغبلا هلاق

 رل امك ءنامض ال فوخلا ريغ يفف يأ قرع فرخ سوم ْنَمَْي اَمْنِإَو
 «هيسفت َعاتم يقلملا نعي .يِقْلُمْلاِب ءاقلالا عفن صتخي ملو (لّعفف َكَراَد ٌمِدْها :لاق

 .نامض الف ! صحا نإف

 نيالا ٍةَلقاَعىَلَعَو طق َرُِه وامر دَحَأ لتقف رجم ٌوَجَح داع ولو :للص
 ْوَأ ؛هيلع نومضم ريغ وهو هلعف لباق ام طقسف مهلعفو هلعفب تام هنال «يقاَبل

 ىسلع ةففحملا ةيدلا بجوي يأ ءأَطَخَف ُهوُدِصْفَي ْمَلَو هتامر ريغ لتق وأ يأ مُهَرْيَغ
 ءدسعلا دح ىلع هقابطنال ءةباصإلا تيغ نإ ٌحَصألا يف ْدْمَمَف ُةوُدّصَق وأ «ةلقاعلا
 .قينجنملاب نيعم ٌدصق ققحتي ال هنأل دمع هبش :يناثلاو

 .أطخف ًالإو ؛دمع هبشف ءامهبُم اودصت ول عرف

 راولاب قونجنم ىكحو ؛تنوُيَو ٌرْكَذُي اهرسكو ميملا حتفب ُقْييَْنملا :ةدئاف
 .ماللاب ٌقِيِلَجْنَمَ

 ّمامإلا هاعدا امك عامجإلاب َهَلِقاَعْلاُمَرْلَت ٍدْمَعْلا ِهْبَِِر َطَخلا ةد لصق

 دقو «دمعلا دمعلا هبشو أظنلاب جرحو ؛ءيشب سيلو اهمزليال دمعلا هبش نإ :ليقو

 :يعفاشلا لاق الوو ةبارق يأ ُهتَبِصَع ْمُهَو ءيرهزلا لاق امك كلذب ةنسلا تضم

 تابصع يف ههحوو «بألا لبق نم ةبارقلا مهو ةبصعلا ةلقاعلا نأ هفرعأ فلاخم ال

 ىلع هتكن يف فنصملا لاق 9*2[ بسلا ةَمْحَلَك ةَمْحْل ءار ] :ي هلوق ءالولا

 ثيدحلا :هل اك ولمن قتعأ نم باب :ءالولا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور © )١54(
 ههه



onsٍةَراَفَكْلاَو َهَلقاَعْلاَو ةّيدْلا ت تاَبجوُه باب :تاياللا باك  

 هتبصع مهو لاقي نأ يغبنيف :لاق ؛ لمعت الو ,تابصعلا نم ةقتعل | ةالوملاو

 مهنأل ن نيالا نب باو ر نيالاك يا شاز ءدحلاو بألاك يأ ل انمألا الإ رک
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 يلب امك اع نئ ناو نن لش 5-7

 ناك عنملا نأل ؛حاكنلا فلاخيو ؛ةدوجوم ةيضعبلا نأل نما هد رمأ

 «ثرالا هبشأف بيصعتلاب تبث قح هنأل ,ُبّرقألا ُمُدَقُيَو تدحو دقو ةيالولا مدعل

 ةرحأ نال يو لا :ُمِيِدَقْلاَو «شرألاك نيون لْدُمَو يلب نمف ةيش يهب نإ

 مث ؛قيْخُم م بارس اهيف مهو بألا ةوحإ الإ قبي ملو < ؛لقعلا يف امه لحد ال مألا
 ءامهوحد مدع حصألا نإف «عرفلاو لصألا الإ يأ هَ ء هك يعم 52

 يأ هایم نم دحأ الو يالا لع الل ةمن هل نم دحرب م ناو يآ إو

 ١ نإف ا دکر صقر ر ا خش ني ع بص م ؛يِناَجْلا يبأ

 ؛هتيانح يد لمحت ءأكر لم ةأر تقتعأ اذإ ا اَهْيَيَعَو ( يهتني

 :اهتيانج ةيد لمحتي نم هلمحتي امنإو «يتأيس امك لمحتلا يف طرش ةروكذلا نأل

 باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .امهنع هللا يضر رمع نبا نع )۲۲١١۷(

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )٤۳/۷۹۹۰(« ثيدحلا :ضئارفلا

 4 ج :ءالولا ف ءاجام باب :ضئارفلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عم يف @

 نب ديبع هيفو ؛ىفوأ يبأ نب هلل ادبع نع يناربطلا هاور :يمشيملا لاق ؛؟١7 ص

 لوألا مغ رطل ههو :تلق .ه.إ .باذك وهو مساقلا

 ٍةدِحاَو ٌلكْلَو ؛ىرخألا اَمُهاَدَحِإ تّ لیده ْنِم نيتارما | نأ ؛هلل ادبع نب رباح نع (۱۹)

 اَهَحْوَر ارو تباعا ةقاَع ىلع ةر و ل ۵ا نرس لح .ُدَلَوَر ٌجْوَر اًمُهْنِم

 آل ] كي هللا لور اقف :َلاَق ؟ا الار ةارتلا ةَلِقاَع لاق ل . دلور
 :نينجلا ةيد باب :تايدلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ اَهِدَلَوَو اًهحْوَرلاَهناَرِ ريم

 ىلع ةأرملا لقع باب :تايدلا باتك :نيسلا يف هجام نباو .(4هالدإ ثيدحلا

 .(5548) ثيدحلا :اهتبصع



 ١ همم ٍةَراَفَكْلاَو ِةَلِقاَعْلاَو ةَيَدْلا تاّبجوُم باب تالا باتك

 «قيتعلا نع ةيدلا لمحت يف يأ ِقِيغُمَك نوقف ءاهجوزي نم اهتقيتع جوزي امك

 فصن نم هصخي ام دحاو لك لمحتيف مهنم لكل ال مهعيمجل تبغي ءالولا نإف

 ام لبخ ق قيعُم لك ٍةَبصَع صع نِ صخش لکو عبرف الإو ءاينغأ اوناك نإو رانيد

 برض ؛ًالثم ةوحأ نع تامو ًادح او قتعملا ناك اذإف يأ ٌقِيغُمْلا َكِلَذ ُهّلِمْحَي ناك

 ام مهيلع عزوي :لاقي الو ءهعبر وأ رانيد فصن نم ةمات هتصح دحاو لك ىلع

 ءالولا نوثري الو "اک رثا ىلع هعزوت مهبلع عزوتي ال ءالرا نأل «هلمحي تيملا ناك

 لك لمح ؛مهعيمج وأ نيقتعملا ءاكرشلا نم دحاو تام ولو .هب نوثري لب «تيملا نم
 نأل عبر وأ فصن نم هتصح يهو ؛تيملا هلمحي ناك ام لثم هتابصع نم دحاو

 :ثرإ ال ذإ رَهْظَألا يف ٌقْيِمَع ُلِقْعي الو ءقشعملا كيرشلا كلذ ةلزنم هلوزن هتياغ

 هنإف «ثرإلا فلاخو ءهقتعم ةرصنب ىلوأ قيتعلاو ؛ةرصنلل لقعلا نأل :لقعي :يناثلاو

 مِلْسُمْلا نع لاَمْلا تّ َلَفَع يف ْمَل وأ ُلِقاَعْلا قف إف «قنعملا ماعنأ هلباقم يف

 ال ايف مهيلإ لقتي هلام نإف يذلا فالخب ؛تابصعلاك ؛هنوئري مهو نيملسملل هل هنأل

 مزلت اهنأ ىلع ءانب ِرَهْظَأل يف يِناَجْلا ىَلَع ُهَلُكَف «لاملا تيب يأ دقق نا ءاثرإ

 ًءادتبا مهيلع بحت اهنأ ىلع ًءانب ءال :يناثلاو «ةلقاعلا اهلمحتت مث ٌءادتبا يناحلا

 .حصألاب ربعه يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف فلاح (رّهظألا) هلوقو

 ملسملا لحرلا ةيد يهو يأ ةَلِماَك سفن ةَيِد ٍةَلِقاَعْلا ىَلَع ٌلَُجَوتَو :لْصَف

 ىلع اهلمحت ةلقاعلا نألف ؛ةلجوم اهنوك امأ «ثلث َةَنَس لك يف نيم ثآلت حلا

 ألا نوك امأو «ةاكزلاىلع ًاسايق ًالحؤم اهبوجو نوكي نأ بجوف «ةاساوملا هجو

 يف باحصألا فلتحاو '" ”يذمرلاو يعفاشلا هاكح امك عامجإ رهف نينس ثالث

 :مرغت يلا ةلقاعلا نم باب :تايدلا باتك :ريبكلا يواحلا نم ؛ينزملا رصتخم يف © 157

 يبنلا نأ يِف ُهَسِلَع حا نيب فالتنعا الور :ن5# يعفاشلا لات 48: ص ١١ ج

 ىهتنإ .(َنييم ثالث يف اهب یضق عي
 لاقي فيكف «ءيشلا اذه يف ب يبلا نع حص ام :لاقف ضرتعا نم ىلع باوجلاو ©

 امإو «ةقيدمحم انديس لوسرلا نع ةياورلاىلإ ريشي ال يعفاشلا مالك قايس نأ ؟اذه
 ر ا



 ةَراَفَكْلاَو ِةَلِقاَمْلاَو ِةَيْدْلا تاَبجوُم باب :ثاّيدلا باك ۸1

 اهنأل :ليقو ءةمرتحم سفن لدب اهنأل :ليقف ءنينس ثالث يف تناك هلحأل يذلا ىنعملا

 ّيّمْذَو رثألا ىلع يتأتس روص يف فالخلا ةدئاف رهظتو «حصألا وهو ةلماك ةيد
 ىنلؤألا يف نيس ٍةَأَرْماَو «سفن لدب اهنأل ءال :َلْيِقَو ,ثلثلا ردق اهنأل تس

 ةلقاَعلا لمختو «سقن لدب اهنأل اكلك :َليِقَو «ةيناثلا ةنسلا يف يقابلاو يآ ثلث

 ىلع ةلاح يه لب ءال :يناثلاو ءرحلا لدب هبشأف يمدآ لدب هنأل ِرَهْظَألا يف بَل

 ثلث ُرْدَق ةنَس َةَنَس لك يفق «ةميهبلا لدبك هلدب ناكف ةميقلاب نومضم هنأل ؛يناحلا

 «سسفن لدب اهنوكل شالت يف :َلْيِقَو «نينس تس يف برضتف ردقلا ىلإ ًارظن ةو
 تبرض رح ةيد ردق تناك اذإ ام أ :نيتيد ردق دبعلا ا ةميق تناك اذ | ام فالخملا لممو

 :ناتفلتخم ناتيد بحارلا نأل ثالث يِفف نْيَلُجَر لعق ولو ءاعطق نيتس ثالث يف

 ةفلتخملا نويدلاك اذهو «ةريغ قاقحتساب مهضعب قح رخؤي الف فلت قحتسملاو

 ثالث يف برضت ةدحاولا سشتلا لدب نل تس :ليقو ءلطاجأ ءاضقنا قفتا اذإ

 .اهلثم ىرخألا دازتف نينس

 نس هوفرع ليلد نع فشكي يعفاشلا دنع ةباحصلا عامجإ نأل ؛عامجإلا نع ربعي

 نيب فالتحا.ال) :لاق اًذهو .هيلع اوعمجأ يذلا نومضملا ىكحف یک يداذا يببلا
 ۲١۱ص "ج :ةيدلا لولح :دمعلا حارج باتك :يعناشلل مألا :رظني رظني .(هتملع دحأ

 رمع نع يور «ةباحصلا نع يور وهف نيس ثالث يف اهليجأت امأف :يدرواملا لاق @
 ةلقاعلا نألو «نينس ثالث ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيد العج امهنأ امهنع هللا يضر يلعو

 .اريثعم هيف لحألا ناك ةاساوملا قيرط ناك امو ؛ةاسوم أطخلا ةيد لمحتت

 :ءاطعل تل :لاق «جييرج نبا نع ملسم ابنأ يعفاشلا أبنأ | ناميلس نب عيبرلا نع @
 ةرط ةا وس لك يضم يف دعوو اهل فاننصألا َنِم ةكام :َلاَق ؛لبإلا طلت

 :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور .قاقج ٌرشَعَو .عاذج ُرِظْعَو «ةقلح و اني ةف
 ّنَأ) :ديعس نب ىيحي نعو )١50978(. رثألا :ةيدلا ميجنت باب :تايدلا باتك
 الا :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور .(نييس ثل يف ةَيدلا مج نأ ةلسلا
(۷ 1 

 :تايدلا باشك :ىربكلا نئسلا يف يفهيبلا هاور ؛هط باطنلا ١ نب رمع رثأ امأ ©

 .(158 5) مقرلا ك5 ىلع رثأر . ١۸ ١( 4) رثألا :ةلقاعلا ىلع ةيدلا ميجنت باب



 ¥18۸ ةرافكلاو ِةلقاَمْلاَو ِةيَدْلا تاّبجوُم باب تالا باعك

 ثالث ين هيلع ةلّجؤم ةيد ثلث دحاو لك ةلقاع ىلعف ادحاو ةثالث لتق ول :ٌعرف

 .ٍةنَس يف :ليقو ؛نينس

 لك يف ررحُملا يف هب حرص امك ةموكحلاو حرحلا شرأ اذكو يأ ُفاَرْطَألاَو

 ٌءانب «ترثك مأ تسلق يأ تنس يف اهلك :َلْبقَو .سفلا ةيدك يد ْسْلت رق دنس
 «يعفارلا هلاق سفنلا لدب بحاولا نوك «نيئنس ثالث ليحأتلا 2 ىعرملا نأ ىلع

 ناكف بيسب بجو لوم رح هنأل «هنم ةدملا ءادتبا يأ :قوُهُزلا نم سفنلا ّلَجَأَو

 ام لحأو يأ ةيانجلا َنِم اهِرْيْغَو «لجؤملا نمشلاك ببسلا دوحججو نيح نم هؤادتبا

 ةيارسلا دوحجو نيب قرف ال هنأ ؛همالك رهاظو «ةيانملا تقو نم سضنلا نود

 نأل «تلمدناو ؛ِرْسَي مل اذإ اميف يعفارلل اعبت ةضورلا يأ هححص ام وهو ءاهمدعو

 ؛هعبصا عطق نأب ءوضع ىلإ وضع نم ترس اذإ اميق ىكحو .هب قلعتم بوحولا
 هدروأ ام وهو ؛فكلا طوقس نم ةدملا ءادتبا :اهدحأ ؛هجوأ ةثالث هفك ىلإ ترف

 «هباحصأو دماح وبأ خيشلا ةدروأ ام وهو «لامدنالا نم اهؤادتبا :اهيناثو «يوغبلا

 ام وهو ءاهطوقس موي نم فكلا شرأو عطقلا موي نم عبصالا شرأ ءادتبا :اهثلاثو
 يذلا يأ ءطقسس ةنس ٍضْعَب يف تام ْنَمَو ,يلازغلاو مامإلاو ينايورلاو لافقلا هراتحا

 هنإف ؛لوحلا ءانثأ يف يمذلا تام اذإ ام فالخج .ةاكزلاك ؛هتكرت نم ذحؤي الو ؛هيلع

 .مالسإلا راد ةرحأك ةيرجلا نأ قرفلاو ؛فالح هيف ؟ ىضم ام طسق طقسي له

 نم سيل ريقفلاو ءةاسارم اهنأل المنعم ناك ولو يأ ٌرْيِقف ُلِقْعَي الو لصف
 ملا نقَح ضرع اهنأل ,حصألا ىلع همزلت اهنإف ةيزحلا فلاخو ؛بيرقلا ةقفنك ؛اهلهأ

 اذه نمو :ةعفرلا نبا لاق ءةاساوم سيلو ةرهط اهنإف ؛رطفلا ةاكزو ؛رادلا ىنكسو

 نم ال ؛ماودلا ىلع هتيافك نع لضفي ام كلمي ال نم انه ريقفلاب دارملا نأ كل رهظي

 هنألف ؛بتاكملا امأو ءهل كلم ال هنألف ؛بتاكملا ريغ امأ َقْيِقَرَو الصأ اعيش كلمي ال

 ؛امهيف ةرصن الو ؛ةرصنلا ىلع ةانبم نأل ونجم يبصو قاساوملا لهأ نم سيل

 ةنامزلا دح غلابلاو ضيرملاو مرهلا خيشلاو نيرلا فالخب «يأرلاب الو ؛لقعلاب ال

 نع ٌمِلْسُمَو ءيأرلاو لوقلاب نورصني مهنأل ؛حيحصلا ىلع نولمحتي مهنإف « ىمعألا و



 ِةَراَمَكْلاَو َةَلَقاَعْلاَو ديلا تابجوُم باب تالا باک ١ همم

 ْنَع ّيِدوُهَي ُلِقْعَيَو ؛ةرصانم الو ثراوت الف امهنيب ةالاوم ال هنأل ةْسْكَعَو رفاك
 .امهنيب ةالاوملا عاطقنال ءال :يناثلاو ءثراإلاك رّيْظَألا يف ُهسْكَعَو ينارصن

 لامتحال ىشخلا اذكو ءاهيأر ناصقنل قافتالاب ًلقاعلا لمحت ال ةأرلا :ٌعْرَ
 .ةثونألا

 هيلع ةدايزلاف هتاكز يف ىغلا هب يساوي ام لقأ هنأل ءراتند فص يبغا ىَلَعَو

 ءرسوملا ةقفن فصن رسعملا ةقفن نأ امك. عبر طّسّوتملاَو ءاه طباض الو فاححإ

 .ةاكزلاك ؛هرركتب ترركتف لوحلاب قلعتت ةاساوم اهنأل ,شألقلا نم ةنَس لك

 ءرانيد عبرو فصن طسوتملاو «فصنو رانيد ثالثلا نينسلا يف غلا مزلي ام عيمجف

 الإ هفلاخي الف ءبرضلا مدع لصألا نأل ,ثآلثلا بجاَو ءروكذملا نعي ٌوُه :َلْيِقَو

 ىلعو «رانيد سدس ةنّس لك رثكملا ىلع اذه ىلعف :يدرواملا لاق ؛ردقلا اذه يف

 يلام قح هنأل «لوَحْلا ٌريغآ ءطسوتلاو راسيلا يأ ِناَرّبتْعُيِو هسدس فصن لقملا
 ءيش همزلي مل لوحلا رخآ يف ًارسعم ناك نإف «ةاكزلا هبشأف ؛ةاساوم لوحلاب قلعتي

 ص

 ةيلهأ نع هجورخل هدعب رسيأ وأ لبق نم ارسوم ناك نإو «لوحلا كلذ بحاولا نم

 همزل لوحلا رحآ ارسوم ناك ولو طقس هيف َرَسْعَأ ْنَمَو فلوق ىنعم اذهو ةاساوملا

 .هيلع نيد وهف هدعب رسعأ ولو

 هنإف ةداعلا ىلإ هيف عجري طسوتلاو راسيلا طباض :يرغبلا لاق ؛ىلوألا :ناتدئاف

 ردقلا ربتعا امك ةاكزلاب هرابتعا برقألا نأ مامإلا ىأرو «نامزألاو نادلبلاب فلتخي

 ءامهردق عبرلاو فصنلا بوجو يف يعرملا نوكي نأ هبشي :يعفارلا لاق :ةيناثلا .اهب

 ذحؤي امو ؛ةيدلا يف ةبجاولا يه لبإلا نأل ءاهنايعأب ريناندلا لدب ةلقاعلا مرلي هنأ ال

 فصن هيلع :لاق يلوتملا نأ هحضوي ؛اهريغ لبقي ال نأ قحتسمللو .لبإلا لإ فرصي

 .مهارد ةتس وأ رانيد

 ولعب ءلام ىلع ىفعو ًادمع وأ طخ تناك نأ يأ ءِدْيَعْلا ةَياَنِج لام :ّلْصَف

 نوكت نأ الو «هب رارضإ هيفف ءِنْجَي مل هنأل ديسلا هتيانج مازلإ نكم ال هنأل دير



 18۸4 9 ٍةَراَفَكْلاَو ِةَلِقاَعْلاَو ةد تاَبجوُم با :تاّيدلا باتك

 ءاطسو ًاقيرط ةبقرلاب قلعتلا لعجف «ليتقلا يلوب رارضإ هنأل «قتعلا ىلإ دبعلا ةمذ يف

 ديسلا دارأ اذإ يأ ءاَهِشْرَأَو همي نِم ٌلَقَألاب ,نوهرملاك ُُؤاَدِفَو اًهَل عيب ِهدّبَسِلَو
 ؟هملسي مل اذإف «هميلست الإ هيلع سيلف ؟لقأ هتميق تناك نإ هنأل «كلذب هادف هءادف

 :ميِدَقْلا يِفَو ءكلذ الإ هيلع يجملل سيلف ؟ لقأ شرألا ناك نإو «هتميقب بلوط

يق نم رثكأب عيب اعر ! ُهَمْلَس رل هنأل غلب ام اغلاب ءاَهِشْرَأ
 .هتم

 .ءادفلا موي :ليقو «ةيانحلا موي ةميقلا ربتعت :ع رف

 امل ةمذلاب قلعت رل هنأل رَهْظألا يف لر َعَم هيمي «شرألا نعي قلعي الو

 ةبقرلا نوكتف لاملاك؛معن :يناثلاو «هتمذ يف تبثت يلا تالماعملا نويدك ةبقرلاب قلعت

 نأ عطقنيف الإو ةيانجلاب ديسلا فرتعا اذإ :مامإلا لاق امك فالخلا لحمو «ةنوهرم

 اذإ اميف هانلق امل ادق وأ عب ُهَمْلَس ىتَج مث هادف ولو «دبعلا ةمذب قلعتي شرألا

 نمنلا َعَّرَوَو نيتيانجلا يف يأ امي ُهَعاَب ءاَدِفْلا لبق ايات ىَنَج ْوَلَو «ةرم لوأ ىنح
 «فلس امل ديدجلاىلع يأ ,نْيَشْرَألاَو هتَمْيِق نم ّلقألاب هادف وأ :نيتيانحلا شرأ ىلع

 هَل وأ اَمُهاَحَحَصَو ُهَعاَب وأ ُهَقَْعَأ ولو ءاضيأ فلس امل ءنْيَشْرَألاب :مْئِدَقْلا يفر

 «نسيروكذملا نيلوقلا درط امهدحأ ناقيرط هردق فو ًابوجو يأ ٌلقألاب هادف

 هلوق ىنعم اذهو .بغار ةدايز نالطبو عيبلا رذعتل نيرمألا لقأب عطقلا امهحصأو

 الإ ُهُدّيَّس ئرَب تام وأ ,يناحجلا ُدبعلا يأ «بَرَه ْوَلَو ءنالْوَقْلا :َلْبِقَو «(لقألا»)
 نأ :حصألاق َءاَدِفْلا َراَما ْوَلَو ءءادفلل ًاراتخم كلذب ريصيو هيدعتل ُهَعَنَمَف بلط اذ

 ءادفلا همزلي :يناشلاو «هعيب نم لصمي مل سأيلاو دعو هنأل :َُمْيِلْستَو عوُجّرلا ُه

 .هيدفأ انأ :لاق اذإ اميف فالخلا ٌمامإلا ىرجأو «همازتلال هعوجر لبقي الو «كلذب

 الف ؟ تام نإف ءايح دبعلا ناك اذإ ام فالخلا عضومو ؛دعولا هلامتحال دعبأ وهو

 عكا عاصم

 ةلباق ريغ اهنأل شرألاو ءاهتميق نم يأ ؛ٌلقألاب ٍهِدَلَو مَ يِداَفَيَو «لاحب هل عوحر
 يأ ؛نآلْوَفْلا :ليقو .داليتسالا موي :ليقو (ةيانحلا موي ةميق رابتعا :حصألاو ؛عيبلل

 بغار دجوي دقو «عيبلل لباق َّنِقلا نأ وهو «حئال قرفلا نكل نقلا يف ناقباسلا



 ةراَفَكْلاَو ةّلفاَعلاَو ِةيدْلا تاّبجوُم باب :تاّيدلا باك 19۹.

 هداليتسا نأل ءِرَهْظَألا يف ٍةَدِحاَوَك اًهتايانجو «عيبلل ةلباق ريغ ةدلوتسملاو ؛ةدايزلاب

 دبعلا ىنج ول امك «ةدحاو ةيدف الإ همزلي ملف «ةدحاو ةرم الإ دجوي ملو «فالتإ

 دنع اهعيب نم عنم هنأل ءءادف ةيانج لكل همزلي :يناثلاو «هديس هلتق مث تايانج

 ٌءادف همزل ءةيناثلا اهتيانج ليَ ىلوألا ىدف نإ :ثلاغلاو «ىلوألا يف امك ةيناثلا ةيانجلا

 ىلع مهيلع وأ امهيلع حا هيف كرتشا ادحاو ٌءادف هانمزلأ اذإو «ةدحاوف الإو «رحآ

 ةميقلاك ىلوألا ةيانحلا تناك اذإ اميف فالخلا لحم مث ءاقيرط هنييعتل مهتايانج ردق

 ةيانج شرأ ناك اذإ امأو «ةيناثلا ةيانجلاب يفي ال ةميقلا نم يقابلاو «لقآ وأ رثكأ وأ

 اهادف ةيناثلا ةيانجلاب يفي اهتميق نم يقابلا ناكو هب اهادفو ةميقلا نود ىلوألا

 مزل شرألاب اهيدفي هنإ :انلق اذإ امأ ؛نيرمألا ّلَثُأ بحاولا :انلق اذإ ءاعطق اهشرأب
 .غلب ام اغلاب شرألا ديسلا

 يبأ ثيدحلءاًهَتَْم وأ اًهِتاَيَح يف ةّيانجب ايم لّصفنا نإ ةّرغ نْيَِجْلا يف :لصف

 ىّرحألا اَمُهاَدْحِإ ْتَمَرَف لْيَذُه نم ناَنآَرما تلقا ] نيحيحصلا يف تباثلا ةريره
 ر يع یک ر

 8 هللا لوسر ىّضقف و هللا لوُسَر ىلإ اوُمّصتخاف اهيطُب يف امو اًهتلتقف رجحب

 ْنَمَو اَمََلواَهنروَو اَهِِقاَعَلَع ورم ةي ىّضقو دلو وأ بع رع اهي ةي نأ
 وه رق مام

 اهتوم دعب لصفنا اذإ امأو ءاهتايح يف تام اذإ اذه  ""[هلرطب ثيدحلا ...ُهَهَعَم

 رثؤي ام ةيانجلاب دوصقملاو ءاهنامض يف لدي الف لقتسم صخش هنألف «برضلا نم

 بجي مل ؟نينح لصفني ملو مألا تتامولو ءامهوحنو ءاود راجياو برض نم نينجلا يف
 هدوجو ققحتل ّحّصألا يف لافتا الب نيم رَهَظ نإ اَذَكَو ءيش براضلاىلع

 وضعلاك نوكي لصفني مل امو «لقتسيل ماتلا لاصفنالا نم دبال لب ءبحيال :يناثلاو

 مألا تتام نإو يأ الف اار ماكحألا رئاسو ةدعلا ءاضقنا ىلع ًاسايقو ألا نم

 تاله94و )٥۷١۸ ثيدحلا :ةناهكلا باب :بطلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (۹۷)

 ثيدحلا :دلولا عم جوزلاو ةأرملا ثاريم باب :ضئارفلا باتك يفو ٠٦۷٨و

 :ةيدلا بوحجوو نيسجلا ةيد باب :ةماسقلا باتك ةحيحصلا يف ملسمو .(574)

 .هدعب امو )١58١/94( ثيدحلا



 ۹۱ ةراقكْلاو ِةَلِقَعْلاَو ةيَدْلا تاّبجوُم باب :تايدلا باك

 ايش بجو الف نينحلا دوحو نقيت م انأل ءةرغ الف ؟ رهظي و «دلولا لصفتي مو

 نأل امض م آلف تام م مّ الب اناَمَر يقو ءايح لصفنا نإو يأ ءايَح ْوَأ «كشلاب

 , سفن ز ُةَيِدَف َتاَمَو ههل َماَد ْوَأ جرح نح َتاَم نِإَو ءرخخآ ببسب هتوم نأ رهاظلا
 ةقلعتم ةرغلا نأل ءناَتَرفف ِنِيْيَِج َْتَقْلَأ لَو ءايحألا رئاس هبشأف هتايح انقيت انأل

 بلاغلاو .نيزحلا دوجرب لصح ملعلا نأل رف أدي و «هددعتب ددعتيف نينحلا مساب

 ال يأ ,ةيِفخ ةراوص هيف :لباَوقْلا َلاَق محل اَذَكَو «ةيانجلاب تناب هدي نأ نظلاىلع

 هب يضقنت امك وصل يب ول :َنْلُق ءال وأ :َلْيِق ؛هدوجول ةربخلا لهأ الإ اهفرعي
 باب يف كلذ حاضيإ فلس دقو ءدلو مأ هب ريصت ال امكةرغ ال :بهذملاو ءةدعلا

 ال نم لبقي الف يأ ريمه ءلصفلا لوأ فلاسلا ١ ثيدحلل ما ' أ دبع يهو «ددعلا

 ْمِيِلَس «هلفكي ْنَمىلِإ جاتحي هنأل «هل رايح ال هل زييمت ال نمو ؛رايخلا ةرغلا نأل ؛هل زييمت

 :حّصألاَو ءزاج هلوبقب يضر ول :ٌمَعْن «رايخلا نم سيل بيعملا نأل < يی بیع

 وه اذهو «رايخلا نم وه ءمرحلاىلإ هتني مل اذإ هنأل رقي جف ل رثخ وُ

 فلمن اًهْعوُلُي ُطَرَتشُيَو ءذئنيح نمدلا صقنل «نيرشع دعب لبقيال :يناثلاو ءصوصنملا

 فلاخم الو تباث نب ديزو رمع نع يور «لبإلا نم سمح يهو يأ ِةَيِد ِرْشُع
 دنع سمخلاب ةردقم اهنأل ٍةَرِعْبَأ ٌةَسْمَحَف :ةرغلا يعي تدقق ناق "امه

 ةرغلا غلبت نأ يأ طرشي ال :َلْيِقَو «هب ةردقم تناكام ذخأي اهمدع دنعف اهدوجو

 اذه ىلع يأ هاَهَُمْيق ٍدَقَمْلِلَف ءربخلا يف ةمألاو دبعلا ظفل قالطإل ةيدلا رشع فصن

 لصفنا ول يأ ِنْيَِجْلا ٍةثَرَوِل «ةرغلا ينعي «ّيِهَو «تامف ًادبع بصغ ول امك هجولا
 لوأ فلاسلا ةريره يبأ ثيدحل ؛يِناَجْلا ٍةَلِقاَعىَلَعَو «سفن ةيد اهنأل تام مث ًایح

 َلَوُسَر نال و رک املك لیت - ةلقاَعلا - هنأ ىلإ يعفاشلا َبَهُذِ) :يقهيبلا لاق (۱۹۸)

 ىف 2 لا لور ىو :لاف نسأل التي ىلع لد رأل المح امل ل هلا
 ذأ نا كرنا :لاقر .ةّئدلا رع فلم كلذ قالا ىلع هب ىّضقَو يرغب نحل
 :ىربكلا نتسملا يف يفهيبلا هلقت .نَفب اعا ىلع يلا طع ضنصيي ىق 4 يبا
 ١(. 5455و ۱۹۸٤۹ و ۱۹۸ )٤۸ رثألا :ةلقاعلا لمحت ام باب :تايدلا باتك



 ٍةَرافَكْلاَو ٍَلقاَمْلاَو ةي تاّبجوُم باب :تايدلا باك هه

 دمعلا كلذ يف روصتي هنأ ىلع ءانب يناحلا ىلع يأ يلف َدّمَعَت نإ :َلْيِقَو ءلصفلا
 .دصقي ىتح هتايحو هدوجو ققحتي ال هنأل ءروصتيال كلذ نأ :حصألاو «ضحما

 ةيانحلا تناك نإ انظلغ لبإلا نم سمح ىلإ لقتني :انلقو ةرغلا تدقف اذإ :ٌعّرف

 يل اوملكتي ملو «ناتقلخو فصنو ةعذجو ءفصنو ةقح ذحؤت نأب دمع هبش
 فصصن اهتميق ةرغ بحت لاقي نأ يغبني :ينايورلا لاق نكل ةرغلا دوحو دنع ظيلغتلا

 .نسح اذهو :يعفارلا لاق ؛ةظلغملا ةيدلا رشع

 رادهإلاىلإ ليبسال هنأل مِلْسُمَك :َلْيق «يِناَرصنلا وأ ُيِدوُهَيلا ُنْيَجْلاَو :ٌلصَق

 امك ملسملا نينا نيبو هنيب ةيوستلا نكمي ال هنأل ٌرَدَه :َلْيَقَو «ةرغلا ةئرحت ىلإ الو
 رکا پا

 ةَرُع ثلثك ٌةَرَغ :حّصألاَو «ةعنتمم ةئرجتلاو «ةيدلا يف رفاكلاو ملسملا نيب ىوسي ال

 مق رش َقِفِقولاَو «ملسملا ةيد ثلثك ينارصنلا وأ يدرهبلا ةيد نأ امك ملثم
 اذإ اذكف رح نينجلا ناك اذإ اميف مألا هب نمضي ام رشعب ةربتعم ةرغلا نأ مَ

 :َليِقَو «بوجولا تقو هنأل ,ةيانجلا َمْوَي ءاهتميق رشُع بجيف همأب ريتعي اقيقر ناک
 ىلع ةيانجلاك اهرارقتسا تقو اهدب ريتعا ًاسفنا تراص اذإ ةيانحلا نأل ,ضاّهجإلا

 ىصقأ ىلإ رظنلا لوألا هجولا ةقيقحو :يعفارلا لاق «ملسأ اذإ رفاكلاو قتعأ اذإ دبعلا

 ىلإ ةيانحلا نم تناكام رثكأ ربتعي صوصنملا حصألا :ةضورلا يف لاق ؛مرج ال «ميقلا

 ديسلل ررحُملا ةرابعو «كلاملا هنأل ةمألا ديسل ةرغلا نوكت يأ ءاَهِدَّيَسِل «ضاهحإلا

 ألا نعي ءتَناَك إف هريل مألاو هب ىصومل نوكي دق نينحلا نأل «نسحأ يهو

 تناك ول امك ٌمّصَألا يف ةَمْيِلَس َْتَمْوُق ُمِلِلَس ُنْيَِجْلاَو ءفارطألا يعي ةَعْوُطَقَم

 اهيف ردقت ال :يناشلاو ؛ةملسم موقتو مالسإلا اهيف ردقي املسم نینحلاو ةرفاك

 مالسإلا ةفص فالف ّدْعُب هفالح ريدقت ينو يصلح رمأ ءاضعألا ناصقن نأل ؛ةمالسلا

 ۰ .هريغو

 مألاو فارطألا عوطقم نينجلا ناك اذإ امك سكعلاب رمألا ناك ول :ٌّغّْرف

 ناصقن نأل ؛ال :امهحصأ ؛ناهجو هيف ؟ فارطألا ةعوطقم ىه ردم لهف ؛ةميلس

 .ظيلغتلاو طايتحالا قئاللاو ةيانحلا رثأ نم نوكي دق نينجلا



 iiin 8 ۹ ةراقكلاو هَلِقاَعْلاَو ةَيدْلا تاّبجوُم ابا :تالا باك

 قيقرلا نأ ىلع ئبم فالخلا اذه ءرّهظألا يف َةلِقاَعْلا نينجا لدب يأ ُكّلِمْحَتَو

 .هعضرم يف فلس فالح هيفو ؟ةلقاعلا ُهلِمحت له

 زز ائ يؤم لق نإ :لاس نرش كرافت رقاب بح لم
 ءاهيف دورولا مدعل اهيف ةرافك الف تاحارح باو فارطألا لتقلاب جرحو "هةر

 ةرافك ال هنإف ؛ناضمر يف امهعاقو فالخب يأ ءانونجم وأ ًايَص ُلِتاَقْلا ناك ْنِإَو

 يلولا قتعيف ةرافكلا لدب بوجو يف طرش يدعتلاف ءامهنم يدعتلا مدعل ءهب امهيلع

 يوخبلاو يضاقلل اعبت انه يعفارلا هلاق اذك«هنم ةرطفلاو ةاكزلا جرخي امك امهلام نم

 «هنع قتعي مث هكلم يف هلوخد نمضتل حص ول هنأب ُهَلَلَعو ءقادصلا باتك يف فلاخو

 يلولا موصي الو ءاهفالخج روفلا ىلع امهنإف ةرطفلاو ةاكزلا فالخب زوجي ال كلذو

 ءادِماَعَو امد وأ ءنامضلاو صاصقلا امهلتتب قلعتي امك ايَمِذَو ادّبَعَو ,لاحب امهنع

 يف ةرشابملاك هنأل ءابيَسَعُمَو ؛عامجإلاب ائِطْخحُمَو ,رذنملا نبال ًافالخ ىلوأو ئطحملاك
 رادب ولو ملسم لتقب ةرافكلا بحت يأ ملم لعقب «ةرافكلا ف اذكف نامضلا

 ر ريح ْنِيْوُم رُو ْمُكَل وع مزق ْنِم ناک نفط :ىلاعت هلوقل ېبرح
 ءيُمذَو ءمكل ودع مرق نم ناک نإو يعفاشلا نع لقن ام ىلع ىنعلا "4وم
 لهأ نيب ًافالح هيف ٌملعأ الو :رذنملا نبا لاق ءانلق امل ءِنْيِنَجَو ءنومضم يمدآ هنأل

 فالخج ىلاعت هلل | قحل هسفن دبع لتق نمىلع ةرافكلا بحتو يأ «هيسفن ٍدْبَعَو «ملعلا

 ّلتق نم ىلع اضيأ ةرافكلا بجتو يأ ِهِسْفَتَو «ديسلل بجو بحو اذإ هنإف نامضلا

 ىلع مّرحُي امك هسفن لتق هيلع مرحي هريغك موصعم هنأل «هتک رت نم جرخُتو ُهسفن

 هيلع بجي ال هنأ امك كلذ لعف اذإ هيلع بحت ال اهنأ يأ جَو ِهِسْفَن يِفَو «هريغ

 امهلتق نم عملا نأل ؛امهلتق مرحي ناك نإو يأ ِنْيييْرَح يبصر ٍةََرْما آل ءنامضلا

 ةحلصمل وه امنإو «نامض هب قلعتي ال كلذو ءامهتحلصم ةياعزو امهتمرحل سيل

 «يبرحلا هبشأف نومضم ريغ هنأل «ْغاَبو مهب قافترالا مهتوفي ال ىتح نيملسملا
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e4ةَرافَكلاَ ةقاعْلاَو ةي تابجوُم با :تاّيدلا باك  

 1 ,قحتسلا هتف صح ىلع صاصقلا بجو يأ أنه صتقنو ادق ال قاصر
 .نصحملا ين :ازلاو قيرطلا عطاقو دترملا لتف يف ًاضيأ بهجتالو ةرافك قحتسملا ىلع بحت

 فيس هنأل ؛هيلع ةرافك ال ءقحتسم ريغ لتق هدي ىلع ىرح اذإ الحلا :ٌعرف

 .٠>تسايس ةلآو مامإلا

 تناك نإو ءصاصق الف «نيعلاب هلتق هنأ فرتعاو نيعلاب هريغ باصأ اذإ :ّغْرف
 ريثأتلا كلذل لعافلاو اكلهم دعي الو ءًبلاغ لئقلا ىلإ يضفي ال هنأل ءاقح نيعلا

 هع ا صرع 5١
# 

 هللا قلخيف ٌماَسَمْلا للختتف ةيئرم ريغ ةفيطل رهاوج ثعبنت :ليق مث «ىلاعت هللا وه

 :قح ريغ ني ڊڪ مدو مالا ني ىلع ال :ٌةدِئاَف (۲۰۰)
 اقتسا «لدع مامإ مامإلا نوكي نأ ىلع ؛ليصفت هيفو ! رظن لرقلا اذه ي :تلق ©

 ىصقأ لذبب «هل ٌداهتحا نيعملا مكحلا يف نأ مث .ةيعرلا ةسايس يف ةوبنلا جاهنم ىلع
 ينو ةميظع هللا دنع ملسملا مد ةَمْرُح نإف الإو .مّدلا ةقيقح نع يرحتلا ين دهجلا
 يذلا ُلاَوَرَل ] :َلاَق يي يبنلا نأ ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا
 ديدشت يف ءاج ام :عماجلا يف يذمرتلا هاور .[ ملم ٍلُجَر ٍلثق نم هللا ىلع نره

 مد نيبو مامإلا نيب ىلخُي نأب :ةركفلا حصت الف )١١۹١(. ثيدحلا :نموملا لتق
 دقلو .ةبوقعلاب عطخي نأ نم ريخ وفعلاب مامإلا ئطخي نأو َّلَجَو َّرَع هللا عم نالف
 نايفسس يبأ نب ةيواعمل لاق نيح ركب يبأ نب نمحرلادبع فقوم ىلع ةباحصلا عمجأ

 ىلإ كيا رشأ يب َكاَْلُكَو انأ َتْدَدَوَل لل او كنإ) :نمرلادبع لاق ؛همالك اعطاق
 يرغل وأ «ىروش - ةقالجلا - رأل | اَذَه هديل هللا لف ال لاو انإو هلا

 .[ ۲٣۲ص ۱ ج :طایحخ نبا حڅ خيرات ] (ةَعَذَح َكْبَلَع

 مكاحلا فيس نإف «ملظلا هيف يأ «ضاع كلم ريمأ وأ روج مامإ مامإلا ناك اذإ امأ @
 وهو ءوفعلا مهو «دوقلا وأ ةيدلاب هتبلاطم هيلع حنا لهألو «ةلامم ال ةيدلا لمحتي

 .ملظلاب ىضرو قح نع توكس هنأل ؛غاستسم ريغ
 کن هلو نمرو :لحو رع هللا لاق نم دالجلاف ءارفاك ريمألا ناک اذإ امأ @

 ا كيرف منم مهوب نمو :َلَجَو رع هللا هلاقو «[ ه١ / ةدئاملا ] نم ره

 هُم َكيلوأف ملون نمو :لحو رع هللا لاقو « ۲١ / ةبرتلا  كَنوُمِلاَظلا
 .هيونتلا ىضتقا .[ + / ةنحتملا ر «َنرُمِلظلا



 1048 ٍةَراَقَكْلاَو ةلقاَعلاَو ةْيَدْلا تاّبجوم باب :تايدلا باك

 ُةَرسفو  [ًاًضوتي نأ َنْئاَعْلا كي ماو ] ةرافك الو اضيأ هيف ةيد الو اهدنع كالحلا

 ام يأ هرازإ ةلمغادو هلم فا طأو ينكر هيققرمو هيدي ههحو لس نأ :كلام

 3 ل 8 1 سا هك ت
 يذلا سأر ىلع بصيو :ليق فريكاذم :ليقو فكرو :ليقو ءرازإلا نم هدسح يلي

 :ليق «ملعلا لهأ ضعب لاق هبو الذ باجيإ يدرواملا هح ر يذلاو «نيعلاب بيصأ

 ام هقزريو هتيب موزلب هرمأيو سانلا ةطلاخت نم كلذب فرع نم عنم ناطلسلل يغبنيو

 ةطلاخم نم رمع هعنم يذلا موذجملا ررض نم دشأ هررض نإف ءاريقف ناك نإ هيفكي

Te 7سانلا  "“. 

 ؛فيُح نإ لْهَس ؛يبأ َلَسَمْعا :ٌلوُقي هاب َعِمَس هنأ رفح نب لس ماما يبأ نع @(۲۰۱)

 ًالْحَر ٌلْهَس َناَكَو :لاق .ُرظني ةعيبر نب ُرِماَعَو .ْيَلَع هلع تناك هج عر .رارخلاب
 ا ام كير نم واع هَل لق :َلاَق ول ناش بأ

 ا كلو ھا | ٌلوُسَر يبأف .هكغو دشا .هناكعب ُلْهَس كَعَوف :َلاَق .ء :

 22 ا 4 هل | لوسَر ُهاتآف طا لرش ت كقت ےل 500

 02-2 مالَع ج هللا لور َلاَقَف .رياَع نأَش ْنِم ناک ياب ٌلْهَس

 لوُسَر َحَم لّهَس َحاَرف .رماع هل اطوتف [ هل هَل اسر .قَح َنيَعلا ّنإ .تکرپ الأ .ةاحأ

 نم ءوضرلا باب :نيعلا باتك :اطوملا ف كلام مامإلا هاور ساب هب س خي هللا

 نأ ىلع لومحم هنكلو ٌلاسرإلا هرهاظو .4۳۸ص ۲ ج :هنم (۱) ثيدحلا :نيعلا

 .هيبأ نم كلذ عمم ةمامأ ابا

 نم ليتي مث اصرف ؛ُنْئاَمْلا رمو ناكر :تلاق ؛اهنع هللا يضر ر انام نع @

 رثألا :نيعلا يف ءاح ام باب :بطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .(ُنّيِعَم

(۳۸۸۰). 

eيبأ نع )٠۷۰۷( ثيدحلا :ماذجلا باب :بلطلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا جرخأ  

 جرخأو .[ِدّسألا َنِم كرار موذخَملا نِ َرِفَو ] :ّ هللا لوسر لاق :لاق ؛هظ ةريره
 نع (1271/150كييدحلا :موذجلا بانتجا باب :مالسلا باتك:حيحصلا ف ملسم

 :ة8يبلا هيل َلْسْرَأَموُدْحَم ّلُحَر فيقت دقو يف َناَك:لاق ؛هيبأ نع ديرشلا نب ورمع
Jجرح :قباسلا ثيدحلا حرش :ممتقلا يف رجح نبا لاق .[ حرا كابا دق انإ !  

 .(حضر ديف ينم سلما) :بْيقْيعُمِل لاف َرَمُع نأ :يرهزلا نع رمحم قيرط نم يريطلا
 .عطقنم رثأ :لاقو



 ةراَمكْلاَو ةلِقَْلاَو ِةيَدْلا تابجوم باب :تاثلا ب 124 3

 عييمجلا ىلع :يناثلاو «صاصقلاك حصل يف ةرافك ءاكرشلا نِ لك ىَلْعَو

 ,ةنمؤم ةبقر قتع ًالوأ هيلع بجيف يأ «راهظك ّيِهَو ءديصلا لعق ةرافكك ةدحاو
 «موصلا نع زجعلا دنع يأ ماَعْطإ ال نِكل ءةيآلل نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف

 نأ رهظألا هحوو ءراهظلا ةرافك ىلع سايقلا ماعطإلاب لئاقلا هجو رَهْظَأْلا يف

 الإ ديقلا ىلع قلطملا لمحي الو سايقلا نود صنلا ىلع ةفوقوم تارافكلا يف لادبألا
 يف قفارملاب اهدييقت ىلع مميتلا يف ديلا قلطم لمح امك «لصألا نود فاصوألا يف

 رل اذه ىلعف يوضولا يف امهركذ ىلع هيف نيلحرلاو سأرلا كرت لمحي ملو ؛ءوضولا

 لوقلاو «تاضمر موص تاوفك ماعط دم موي لكل هتكرت نم جرحا موصلا لبق تام

 .تارافكلا يف قبس ام ىلع هانبج وأ نإ ماعطإلاو مايصلاو ةبقرلا ةفص يف

 ةبسدلاب ةغوجر لبق عجر مث ًادمع يمدآ لتقب رقأ نم :ٌلصفلا اهب محن عور

 دلاو هلاق مرصلا فالخب «يمدآل ناقح امهنأل ؛ماعطإلاو قاتعإلا نود موصلا ىلإ

 لاق «قتعلا ىلع ردقي ملو لشق ةرافك هيلعو تام نمو .هسفنل ًالامتحا ينايورلا
 اذه ناك نإق :لاق هل لدب ال موصلا ناك نإو ؛ُةنع ُمَعْطَي هنأ رهاظلا :ينايورلا

 ليق دقو :لاق ؛قتعلا نم نكمتي نأ زار ماعطإلا هل زجي مل ًامره ايش رفكملا

 .ةلاحم ال َمِهْطُأ بوجولا لاح انربتعا نإف ؛لوألا حصألاو ؛كلذ فالخب



 عير
 يرصتلا صا ربع
 نيرورفلا) ملا ہما

 اشا مالا ىلا اا
 ىلَع ٌلِمَثُْشُم رُو نوُرْتكألاَو يِمِفاَشلا ُهَمَجْرَت اک مّدلا ىَلَع ٍةَداَهّشلاَو يأ

 ايا يِعُدُملا ىَلَع هيلا ] شب رحم يف وفل ااو قط رومألا

 املا حقب ةَماَسَقْلاَو نيل ودان يِفَو ° عماسَقلا يف لإ ِهْيَلَع ىَعَدُمْلا ىَلَع

 وا ى یل دا اهب یّضق ْنَم لوا ءءاَلوألِ :ليقَو ؛ناَمْيَألِل مسا

 .مالسإلا يف عراشلا هوا

 ٍداَرِفْناَو دمع هبش اذكو يأ ءَِطَخَو ٍدْمَع ْنِم ِهْيِعَدَي ام َلّصَفُي نأ طرت
 يمي ؛قلْطَأ نإ «كلذ نم دحاو لك فصير ؛كلذب ماكحألا فالتخال کر شر

 الف يأ ُهنَع ُضِرْغُي :ٌلِيِقَو ءايرحُو :ليقو ؛ًايابحتسا ي يأ «يضاقلا ُهَلصفتسا «يلولا

 َلوقي نأ نيقلتلا لب ءاسيقلت هنوك ؛لوألا عنمو «نيقلتلا نم رض هنأل ؛هلصفتسي

 َنّيعُي نَأَو ؟ لق فيك :هل لوقي نأ لاصفتسالاو أطح وأ ًادمع لق لق :هل

 يِضاَقْلا ُمُهَفْلَحُي ال يهيلع ىعدملا دحأ وأ وُهُدَحَأ هلق :َلاَق لف يلع ىَعَدُمْلا

 يضاقلا هبي :يناشلاو .نيلحر دحأ ىلع نيد یعڏا ول امك :ماهيالل مّصأْلا يف

 :تدترا اذإ لصفت ةأرملا يف باب :ماكحألاو ةيضقألا باتك :ننسلا يف ئطقرادلا هاور )7٠١(

 :ةماسقلا باتك :ىربكلا ننسلا ف يقهيبلاو .1 8١ص 4 ج :هنم (ه0) ثيدحلا

 ٠١ ج ؛ريلادبع نبال ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا يف )١5311(. ثيدحلا

 هدانسإ يف ناك نإو ثيدحلا اذهو :ربلادبع نبا لاق ؛(51/97719) ثيدحلا :3 ۲ص

 .هدضعت بابلا اذه يف ةرئاوتملا راثآلا نإف +نيل

 هال ١



 ٍةَماَسَقْلاَو ملا ىَوْعَد باك 10۹۸

 مهيلع ررض الو هتفرعم يلولا ىلع رسعيو «لتقلا يفخي لتاقلا نأل ؛ةجاحلل كلذ ىلإ

 ٍةّلاض ذأ اذكو يأ ءيفآلتإَو ٍةَقِرَسَو ٍبْصُغ ىَوْعَد يف ناَيِرْجَيَو ءةقداص نوع يف
 ىلع تالماعملا رئاسو عيبو ضرق ىوعد ين نايرجي الو ؛لاجر وأ نيلجر دحأ ىلع

 «هبحاص امهنم دحاو لك طبضي نأ اهنأشو نيدقاعتملا رايتعاب أشنت اهنأل ءبهذملا

 نوسحبو يص ىوعد عمست الف يأ مِرَْلُم َفْلَكُم نِم «ىرعدلا يعي عّمْسُت اَمْنَِو

 يف لحديو ,نودجملاو يبصلا جرحف مزتلملا فلكملا رهو يأ ءهلثم ىَّلَع «يبرحو

 .قيقرلاو سلفلاو هفّسلاب هيلع روجحملا فلكلا

 مل ءدارفنالا وأ ةكرشلا يأ رم 1 ىَلَع ىَعّذا من لقلب ُهداَرِفْلا ىذا ولو

 يف يضاقلا هقدصي نأ الإ َمُهّللا ؛اهتضقانمو لوألا بيذكت نم هيف ال كيلا عمت

 يف هبذك لمتحيو ءامهودعي ال قحلا نأل «هتذحاؤم هل نأ :حصألاف ؛ةيناثلا هاوعد

 مث يواحلا لوق نم معأ وه (رخآ ىلع ىَعَذا م ي هلوقو «ةيناثلا يف هقدصو لوألا

 دق هنأل ِرَهْظأْلا يف ىَوْعُدلا لأ لني مل وِرْيع َُفَصَوَو ادع وأ ءرخآ ةكرش

 دب ال :دژاد نب را لاقو ؛همكح يضمبو هريسفت دمتعي اذه ىلعف ءادمع أطخلا نظي

 سيل هنأب ًافازتعا دمعلا ىوعد يف نأل ؛لطبت :يناثلاو ءأطخلاب ىوعدلا ديدحت نم

 ظ . هنع هعوجر لبقي الف ئطحم

 دمحأو كلام لاق هبو «يتأيس امل ثول لَحَمب لقا يف َةَماَسَقْلا تُو :ٌلْصَف

 ينعي ءَوُهَو ءيعدملا نيميب أدبن الو ثوللاب رابتعا ال :لاق هنإف ؛ةفينح يبأل اقالح

 فعضلا نم :ليقو «ةوقلا وهو ثوللا نم ذوحأم يِعَدُمْلا قدصل ةر «ثوللا

 دلبلا نع ةلصفنم يأ قةلحَم يف «هضعب وأ ي يأ ٌلْبََق هجو ذأب «ةفيعض ةّجح هنأكف

 «تناك اذكم ةيتآلا ليس نب هللادبع ةصق نأل ءدئادغأل ةر ةر وأ «ريبكلا

 هلتق اعرف الإو مهريغ ودعلا نكاسي ال نأ طرتشي دو راصنألا ُءاَدَع دعا ريب َلْهَأ إف

 روهمجو رفاسملا هباتك يف يميمتلا هلقن امك ةطلاخملا يعفاشلا ربتعاو :مهريغ

 مهعم اهلخد وأ ءًافيض مهيلع اهلخد راد يف يأ يج نع قر أ .باحصألا



 144 _ َةَماَسَقْلاَو مذلا رغد باك

 اوقرفت مث رعب ىلع موق محدزا وأ ءارحص وأ قيرط وأ ناتسب وأ دجسم وأ ةجاحل

 .ًاضيأ انه نقلا ةوقل ليتق نع

 ناك وأ يأ لاق محا نإف ليف نع اوفشكناو لاتقل ناَفَص َلَباَقت وو
 نأ رهاظلا نأل ىرخآلا فصلا 8 يف ُتْوَلَف رحآلا لإ نيفصلا دحأ حالس لصي

 لصي ناك الو «لاتق محتلي مل ن نإو يأ فص حيف لَ :هنولتقي ال قص لهآ

 بلغي :هلوق نأل «ثْوَل ءدحاول ١ لدم ةداَهَشَو فص لهأ نح يف ثوللاف ؟حالس

 لصأ يف هب مزج «ترحاأت وأ ىوعدلا ىلع هتداهش تمدقت ءاوس «هقدص نظلا ىلع

 اهليبس نأ :باحصألا نع لقن نأ دعب مامإلا يأر رهو ا ءةضورلا

 يفرق طرتشُي :لبقو ءانظ ريثي هنأل اس ْوَأ َدْيِبَع اَذكَو «تاداهشلا رئاس ليبس

 لامتحاك ئطاوتلا لامتحاو «عنملا :حصألاو «امتحالا ةلاح يف عيطاوتلا لامتحال

 «نيحرشلا يف ىوقألاو ؛:ةضورلا لصأ يف حصألا وه اذهو «دحاولا ةداهش يف بذكلا

 اهجو رحل يف هلعجو «نيعمتج اوتأ اذإ اميف عملا رهشألا :ريبكلا يف لاقو

 «نيقرفتم مهئيحجب عم طزاشيو «ثولب سيل هنأ :ضنلا نع بلطملا يف دافأو ءاحوجرم

 ءاوربخي مث اوقرفتي نأ وهو «مهنم ردص ام ىلع قافتإلا هيف نكمي نمز يضحي ال نأ

 وهو كلذ طارتشا ىلع باحصألا رثكأ نإف ؛نيهجو هيف نايبلا بحاص ىكح دقو
 نأ بلاغلا نأل ٌعّصألا يف ثول راَفكَو ناَِبِصَو ِةَقَسَف ُلْوَقَو ءبهذملا يف رهاظ

 «ةقيقح نع الإ نوكي ال ناك فيك ءيش نع رابخإلا ىلع ةريثكلا ةعامجللا قافتا

 رشلا يف موق ىلع لمع ال هنأل ءال : يناثلاو
 لاق امك ًانالف لتق تالف نأب ماعلاو صاخلا ةنيسلأ جف ثوللا ماسقأ نم :ٌع رف

 .يوخبلا

 نأل ,ثْوللا َلّطَب رخآلا ُهَبْذَكَو الف ُهَلَك :ِهْيْبِإ ُدَحَأ َلاَقَف تل َرّهَظ ولو

 هئربي ال هنأو «هبيرق لتاق نم يفشتلا ىلع بيرقلا صرحب ةداعلا ىرحأ ىلاعت هللا

 طقست ال يواعدلا رئاس يف نأل ل :لوق يفو ءاطقسف ؛ثوللا اذه ضراعف



 ةَماَسَقْلاَو مّدلا ىَوْعَذ باك ل

 نم هقح ذخأيو ءانيع نيسمح يِعَدُملا فلخْیف «يناثلا قح نيثراولا دحأ بيذكتب

 هنأ حصألاو «عرشلا يف ربتعم ريغ ُهَلوق نأل «قِساَف بيكي ُلطْنَي ل :َلْيِقَو ةيدلا

 .ةمهتلا ءافتنإل لوبقم هقح طقسي اميف قسافلا لوق نإف ءامهنيب قرف ال

 لوهجَمو قْرْمَع هلتق :رخآلا َلاقَو «لوهجمو دز هلتق :اًمُهْدَحَأ لاق ولو

 رصخألا هني يذلا ره هركذ مهيأ يذلا نأ لامتحالا فدع م ىلع لك فل

 ةيدلا فصن هنيع نم ىلع بجاولا نأب هقارتعالا ةيدلا عبر لَو «سكعلاب كلذكو

 عَم نكأ مل :لاقف ءهقح يف ثْوْللا ِهْيَلَع ىَعَدُمْلا ركنا ولو ءفصنلا هنم هتصحو

 .ةئيبلا يعدملا ىلَعو ؛هلامتحال هيمي قَّدْص «ليتقلا نع يأ ءهنَع َنْيقَرفتملا

 قلطم نأل «ٌحصألا يف َةَماَسَق الف اَطَحَو مَع نود لق لأب ثول َرهَظ وأو
 ال لب ةلقاعلا ةبلاطم الو ةيدمعلا توبث نم دب ال لب «لتاقلا ةبلاطم ديفي ال لتقل

 مدلا جرح لتاقلا رهظ اذإ هنأل معن :يناثلاو ءدمع هبش وأ ًاطح هنوك تبثي نأ دب

 مظعأ يهو سفنلا يف درو صنلا نأل فرط يف مسي َالَو ءاردهم ًالطاب هنوك نع

 امل لام فآلتإو «فارطألا اهب قحلي الف «ةرافكلاب تّصتحا اذهلو «فارطألا نم

 نأ :قباسلا رهظألا ىلع ءانب ءِرَهْظَأْلا يف ٍدْبَع يف الإ «تاحارحلا يف اذكو هانركذ

 : يناشلاو «صاصقلاك سفنلا ةمرحل هب عطق نم مهنمو :ةلقاعلا هلمحت (*0ِدّْمَعْلا لدب

 . ةميهبلاب قحتلم وهف ةلقاعلا هلمحت ال هلدب نأ ىلع ًءانب «هيف َةَماَسَق ال

 اوس هي دكر مو قش كتشف عر
 َنْيِبْنَح ُةاَعْذا لق ىَلَع يِعَدُمْلا فلي نأ «ةماسقلا يعت يهو : ٌلْصَف

 هلوطب لصألا يف هتركذ امك © '7نيحيحصلا يف ةَمْثَح يبأ ُب لْهَس ثيدحل ءانْيِمَي

 .فيحصت وهو دمعلا لدب دبعلا )١(: ةحخسنلا ف (#)

 ةَّصِيَحْنَو ٍلْهَس نب هلل ادع ن ويوق ارك ن لارو وه ؛ةَمثَح يبا نب ٍلْهَس نع )5 ٣۰(
 نأ - يقف يف حطو لق هل ادع نأ ةصْيحُم أف .مُهباصأ ده ني ريع ىلإ اجر

 0 ع
 ىتح هْلَبْقأ مث ١ هل او هلق ام :اولاق !؟ ُهوُمَلتَف هل او متن :لاقف ؛َدوُهُي ىَنأَف - نع اس ها ل

> > 
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 ىلع ْنِيَيلاَو يِعَدُمْلا ىَلَع هَل ] هباب يف يِآل دوا مرم لمطعم وهو
 يح نألو ؛بابل لأ مدفن امك ةماسقلا ُءانلتسا ءاج دقو “هيلع ىَعُمُمْلا

 ةيفيكو ؛مدلا ريغ يف ًادهاش ماقأ ول امك هيلإ نيميلا تلوحتف ثوللاب تيوق ىع

 لتق دقل أ هبلإ ريشيو اذه لق دََل يم يف لوقيو «ىواعدلا رئاس يف امك نیمی

 ركاذيو «هریغ هيف هكراش ام هلتقب | ادرفنم ًابئاغ ناك نإ ُهبسَ عري نلف نب نال

 َداَمْيَألا | نأل يِبَهْدَمْلا ىَلَع اًهتألاَوُم ُطَرَْشُي لَو كمع هبش وأ طخ وأ ًادمع هنأ

 «نيقرفتم درهشلا دهش دهش اذإ امك حدقي ال جححلا يف قيرفتلاو (يَحُحْلا سنح نِي

 رحزلا يف أرثأو سفنلا يف ًاعقو ةالاوملل نأل طرشت 7 :ليقو ءمهرثكأ هدروأ ام اذه

 ثيح نم طايتحالاب ىلوأ ناعللا نأب قرفلا نکو «ناعللا يف هبشألا وهو «عدرلاو

 لَو «ةشحافلا عيشتو بسنلا هب ٌلتخي هنأ ثيح نمو ‹ةيندبلا ةبوقعلا هب قلعتت هنأ

 ٍنمشرلدبَعو - هن ريك وو - ةصئوح ةوعأو م ليا مهلك هيف ىلع مي

 شک ] :ةصيَحُمل ل يلا لاف - رعب ناک يذل َرْهَر - ملك مَ .لهَس نب

 نأ اإ ر: هللا لرز لاف .ةَصْيَحُم ملكت م ؛ةَسْئَرُ ملک لا دبا [ اي

5 

 دری [ ربك

 ا :بتكف .هب میا هللا لوس بتكف [بتسب ارنِؤؤُي نأ ام نر ؛مُكَبِحاَص اودي

 دوُقِحَتْسَتَو َوُفلَْنأ ] :ِنمْحاَدْبَعَو همير صبوح لإ للا لور لاق ! هَ
 ادو .َنْيِمِللسُمِب أوُسِيَل : اولاق [ ؟ ُدوُهَي كَل فح ] :لاق أل :ًاولاق [ ؟مُكِيِحاَص مد

 .(ةقان اهن يضخ :ٌلْهَس لاق .َراَدلا تلا ىح ةا هام ودع ن للا لور

 ثيدحلا :هلامع ىلإ مكاحلا باتك باب :ماكحألا باتك :حيحصلا يف يراعبلا هاور

 )١539/1(. ثيدحلا :ةماسقلا باب :ةماسقلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(719)

 [ كنم نبيل ناياب - ْمُكَيِحاَص لاق أ - ْمُكَلْيَف نوقتا ] :لاق ةباور نو
 11 )٤١ ثيدحلا :ريبكلا ماركإ باب :بدألا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور

 .(1۹/۲١و )١ ثيدحلا :ةماسقلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(31 4و

 ام باب :ماكحألا باتك :حيحصلا عماجلا ف يذمرتلا هاورو .(؟7١) مقرلا يق مدقت )5١5(

 رخخأو .لاقم هدانسإ يف :لاقو )١741(: ثيدحلا :يعدملا ىلع ةنيبلا نأ يف ءاج

 0 ىضن دي هللا َلوُسَر نأ ] ظلي سابع نبا نع :حيحصلا يف يرابلا

 .(55154) ثيدحلا :ناهرلا باتك :[ ِهْيَلَع ىَعُدُمْلا
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 مل اذإ امأ ,فانعتسالا بجي الف يأ :ىنب ٌءاَمْعِإ وأ نونُج «نامبألا يعي ءاهللخت

 . رذعلا مايقلف اهانطرتشا | ذإ امأو رهاظف ةالاوملا طرشي

 ٌفنأتسي يناثلا يضاقلا نأ :حصألاف ءاهئانثأ يف تام وأ يضاقلا َلِزُع اذإ عرف

 .ينايورلا هححصو ءانبلا هي هيفكي هنأ : :مألا يف هصن نع ىكحو «نامبألا هنم

 الو قَدِجاَرلا ةَّجُحلاك َناَمِئَألا نأل :حِبِحّصلا ىَلَع ُهْنِراَو نني ْمَل تاَم ولو
 :ينافلاو ءرصتخملا | يف هيلع صن ام اذهو ؛هريغ نيميب اعيش دحأ قحتسي نأ زرجي

 نل ثزإلا بسحب تَعّرَو َةَنَرَو لْيَقلل ناك ولو ءيمرضحلا لوق وهو ؛ءانبلا
 ال ةدحاولا نيميلا نأل ٌنيِمَكُْمْلا َربْجَو .كلذك مهيلع مسقي مهناعأب تب ثي يذلا

 دحاولا نيميلاك ةماسقلا يف ددعلا نأل نييس لَك فب :لْوَق يِفَو ءضعبتت

 ىلع لوألاو يادا راول تيت يلا نأ ىلع ينم لوقلا اذهو ءاهريغ يف
 نأب :لوقلا اذه بحاص هب لدتسا امع لوألا باجأو «ءادتبا لوتقملل تبنت اهنأ
 َفّلَح اَمُهُدَحَأ لكن ْوْلَو «ةماسقلا ناميأ فالخب يسلق نكمل ةدحاولا نيميلا
 يضخ رخآلا َفّلَح باع لَو ءاهنم لقأب قحتست ال ةيدلا نأل َنْيِمْمَح ٌرخآلا
 ىصخي ام فلح رضح اذإف يبئاغلل َرْيَص فلج مل ا نإو يأ: إو ُهَتّصِح ذخأَو

 ىَلَع وأ يِعَدُمْلا ىّلَع ةدوُدْرَمْلاَو يشو الب ِهْيَلَع ىَعْدُملا َنْيوَي نأ ْبَهَدَملاَو
 اذإ ام يهو :ىلوألا يف امأ كوسم ٍدِهاَش عم + هوبا وأ عم هلع یم

 يف ةعرم سم نيكي اهنألف ؛هيلع ىعدملا ىلع نيميلا تهجوتو «ثول ريغب لتقلا ىعأل
 «مدلا ةمرحل لب ثولل سيل ددعتلا نإف ٹول هَل ناك اذإ امك تددعتف «لتقلا ىوعد

 انيمي نيسمخ هيلع ىعدملا لح لكن ول هنأ ليلدب ءيعّدملاب ةءادبلا يفي امإ ثْوُلاو
 ‹«ةضورلا نم هطقسأو زيحولا ىلع همالك يف يعفارلا هركذ هب عطق نم مهنمو
 يف نيمي اهنأ :هلباقم هجوو «هانلق ام ظيلغتلا هجو نيلوق ةياكح ؛اهيف يناثلا قيرطلاو
 :ةيناثلا يف امأو «يواعدلا رئاسكددعلاب ظْلعَت الف ةموصخلا عطقل هيلع ىعدملا بناح
 لب ؛ًالصأ ني نيتقيرط ةياكح هيف َرأ ملف ؛هيلع تذرف هيلع ىعدملا لكن اذإ ام يهو
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 امأو «كلذب ةعطاق ةقيرط ةضورلا يف وه ركذي ملو «ةعبارلا يف اذكو «نيلوق ةياكح

 َنْيِسْنَحِب ُدوُهَي مكر ] الا هلرقل ٌهركذ ام اهيف عطقلا حصألاف :ةشلاثلا

 نأل ؛نيلوقلا درط :يناثلاو «نيعدملا ناميأ ددعب مهيلع ىعدملا نامي لعج ام

 عيرألا لالا مخ رم فرن وفر «ٹول الك ناكف ثروللا لطبی هلوكن

 ذإ هنإف ؛ثول مث نكي مل اذإ هدارم (يعّدُمْلا ىَلَع َةدوُدْرَمْلَو) هلوقو ءةروكذلا
 .ءادتبا هل يهف

 يف ةففنع يأ َةَلِقاَعْلا ىَلَع يد ِدْمَعْلا هْبِش وأ احلا لعق يف ٍةَماَسَقْلاِب بجر

 هنأل صاصق الو يأ هيلع مسَقْمْلا ىلع دمع يِفَو «دمعلا هبش يف ةظلغمو أطخلا

 انِإَو؛ کیا اودی نأ امِإ ] :لاق ثيح يذلا باجيأ قلطأ ُمالسلاَو َةالّصلا هيل

 نوفلحتأ ] لي هلوقل صاعق ٍمْيَِقْلا يِفَو ,©" '7هيلع قفنم [ برب اونور 0
 :لوألا باجأو "هيلع قفتم «مكبحاص لتاق مد يأ [ ْمُكِحاَص مد َنوَقِحَتسَتَو

 .مكبحاص لتق ببسب نمضن انأب

 أو َنييْضَح يلع مسْقأ ؛مهدَحأ رح نال ىلع ثا ادفع ىعأا وأو
 کیو يأ ءرخآ ٌرْضَح نإف «هنم صاصقلا هل ميدقلاو ديدحلا ىلع يأ يدل ثل

 ّصَمَقُي هنإف ّيقأ اذإ امأ يناثلا لوانتت مل ةقباسلا نامبألا نأل «َنْييسَح ِهْيَلَع ٌمَسْفَأ

 َنْيِرْشِعَو اسمح :لؤق يِفَو «ةماسق الو هطرشب ًادمع لتقلا ناك نإ هرارقإب هنم

 نم دحاولا ةصحف ًاعيمج امهيلع نيسم يضاقلا َّمَسْقَأل نيرضاح اناك ول امهنأل

 ًءاَنِب اهب ٌءاَميْكالا يَ لَ ءناَمْيَألا يف َُرَكَذ نكي مل نإ :فصنلا نيسمخلا

 ةَماَسَقلا يف ةحصلا هجوو ٌمّصألا َرْهَ هْيَلَع ىَعدُمْلا ِةيَغ يف ٍةَماَسَقْلا ةَحِص ىَلَع

 ةماسقلا فعض هلباقم هحوو ءةنيبلا ىلع سايقلا ةبيغلا يف

 ذلا رهظألاىلع هدبع لتق يف مسقي ديسلاف يأ َمَسْفَ مّدلا َلَدَب قَحَتْسا ِنَمَو

 ةميّشلاب نيعتسيو «هلدب قحتسا هنأل قِدْيَع لتقل ْبَناَكُم ولو «بابلا لوأ يف فلس

 ٠(5١5؟) مقرلا يف مدقت (5059
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 مسقي ديسلا نإف هل نوذأملا دبع لبق اذإ ام فالخب ؛هديس مسقي الو موجنلا ءادأىلع

 ٌريخَأَت لّضفألاَف درا نمو ءبتاكملا فالخب هيف هل نح ال هنأل هل نوذأملا نود

 يف َمَسْقَأ نِإَف ,ةبذاكلا نامبألا نع هتدر لاح يف عروتي ال هنأل ملت ل ِهِماَسُقَأ

 لاملل باستكا عون ةماسقلاو ؛ةحيحص رفاكلا نيب نأل ءيبَّهْذَمْلاىْلَع حص درا

 امك روهشملا رهاظلا وه اذه ءامهوحنو دايطصالاو باطتحالاك ةدرلا هنم عنمت الف

 مل ال هوڅ ةاكسو هعيش تن الو ةماسقلا حصن ل : ينزل لاو ؛يارلا ل

 الف لاوزلاب وأ «حصيف ءاقبلاب انلق نإف «كلملا لارقأ ىلع بم امهحيحصت نأ ل

 قالطإ نيرثكألا دنع رهظألاو «ةحوحرم ةقيرط هذهو «حصألا ر فقتل

 نمو ءهوحنو باطتحا نم ةدرلا دعب بستكي ام ةلزنم ةيدلا ليزنتو ةحصلاب لرقلا

 ريغ لاملا تيب فيلمت “*ذإ ثول كانه ناك نإو يأ هيف َةَماَسَق ال ُهَل ثراَو أل

 . هفلحيو هيلع يعدي نم يضاقلا بصني نكل ؛نكمم

 را 3

 :تلق باب يف يتأيس امل ءِنْيَلَع و رارفاي صاّصِْلا بجوُم تشي امن :لمف

 ِنِيتَأرْماَو لجرب وأ كلب لاَمْلاَو يعمل نيميبو هيلع ىعّدملا لوكنب اضيأ تبثيو

 ىع ْوَلَو «صاصقلا ىلع ًافطع راب (لاَمْلَر) هلوقو «هباب يف يتأيس امل هِيَ ؤا
 ىفع اذإ هدارم حّصألا يف لي مل ناتارْماَو جر لام لقي صاصقلا نع

 مل ناتأرماو لحر هتابثإ يف هنم لبقيو لاملا يعديل صاصقلا نع صاصقلا قحتسم

 لبقي : يناثلاو «تبث ول صاصقلل ةبجوم اهسفن يف اهنأل «حصألا يف كلذ هنم لبقي
 .لاملا دصقلاو صاصق ال هنأل «هنم

e 

 اًهشرأ بجي ْمَل ٌحاَصْنإ اَهَلبَق ةَمِشاهب «ناتأرماو لحجر يأ ءاَمُهَو وه دهش ولو

 هريغ ىلإ هنم قرمف ديز ىلإ ًامهس ىمر ول اميف صنو «هیلع صن اذكٍبَهَدَمْلا ىَلَع

 :ناقيرط امهيفو «نييو دهاشبو نيتأرماو لحرب يناثلا ىلع دراولا أطنملا تبثي هنأ
 دهاشبو نيتأرماو لحرب يناثلا ىلع ةيانجلاو مشهلا ترويث :امهدحأ ءنالرق :ام احأ

 .ذإ لدب ؛نأل :عل) ةحسنلا ف (#)
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 صاصقلا بج وي ام ىلع ةيانحلا لامتشال ؛عنملا :يئاثلاو .امهيف صاصقال هنأل ؟نيميو

 حسبي ال صاصقلاو .ةيناثلا يف لوألا لتقو «للوألا ةروصلا يف ةحضوملا يف يهو

 حاضيالا ىلع لمتشملا مشهلا نأ قرفلاو نيصنلا ٌريرقت :امهحصأو ؛نيتأر ماو لحرب
 الإ تبثي ملو ءاه طيتحأ صاصقلا بجوي ام ىلع ةيانجلا تلمتشا اذإف ةدحاو ةيانج

 ىرخألاب امهادحإ قلعتتال ناتيانج لصح مهسلا قورم ةروص فو .ةلماكةجح

 ىح ايي مل هتاف هَحَرجَف فيس ُةَبرص :لاق لَ ءىَعدُمْلاب دجاتلا ٍحّرَصُيلو
 الو هتحارجب ال رخآ ببسب تام نوكي نأ لامتحال لَ ْوَأ ةنِم تاَّمَف :َلوُقَي

 ءاهدوصقمم حيرصت هنأل ٌةَيِماَذ تّ ُكَمَد َلاَسَأَف وأ ُكاَمْدَأَف ُهَسْأَر برص :َلاَق

 .هريغب ناليسلا لوصح لامتحال ؛تبثي مل ؛همد لاسف :لاق ولو

 الطإ يفكي الو يأ ءهِسأَر ْمْظَع حّضْوَأَف ُهَبرَص :ةَحِضوُمِل ٌطَرعْشُيَو
 ۴ ؛َلِيِقَو مظعلا حاضياب ةصرصخم تسيلو حاضيالا نم اهنأل ؛ةحضوملا

 :ةحضوملا ينعي ءاَهرْدَكَو اَهَلَحَم نايب بجو كلذب دوصقملا مهفل ةأر حصو
 صاّصِقْلا نكمل

 دق ملعب ال دهل نأل ب ال هب راَرْقاي رخّسلاب لعق تشي
 دهشيف ءاذك عونب هترحس :رحاسلا لوقي نأ الإ رحّسلا َريثأت دهاشي الو رِحاّسملا

 نيلدعلا ةفرعم روصتيو هب نادهشي ام تبغيف أردان وأ ابلاغ لتقي عونلا اذه نأ نالدع

 رحسلا ملعت زارج لوقلا ىلع اعرف وأ ءاباث دقو نيرحاس اناك اذإ امبف كلذب

 رع لك ركنأف هرحسب هثروم لتق هنأ ىعدا اذ ! يلولا ًاضيأو «هفالح حصألاو

 نأ هلف ةنيبلاك لوكنلا نيمي انلق نإف «يعدملا ىلع درت نيميلا نأ رهاظلا نإف نيميلا

 بيرغ اذهو رارقإلاب ال هب لتقلا تبث دقف ءاهريغ وأ هلوكن ةنيرق ىلع ًادامتعا فلحي

 .هب اهملع رذعتل اهب تبثي م نإو ءةنيبلا ةلزنم..ره اه. ءيشلا تبث نإ

 لقت ْمَل لامدنإلا َلْبَق حْرُجِب عرفو لصأ ريغ ناكو يأ ئْرَوُمِل دهس ولو

 .لطبت ال )١(: ةحسلا يف (#)
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 ءلشيح ةمهتلا ءافتنال ُلَبَقُي ُهَدْعَبَو «هسفنل دهش هنأكف هل شرألا ناك تام ول هنأل

 «توملا ضرم يف هئرومل لامي دهش يأ ٌحّصألا يف هوم ضَرَم يف لاّمب اذكَو

 عفدت الو ًاعفن هسفنل ٌرجَن ال هتداهش نأ :هلباقم هجوو «ةمهتلا لوبقلا مدع هحوو

 قْسِقَب ِةَلِقاَعْلا ةَداَهَس لقت أَو هثري مث ضيرملل تبغي امنإ لالا نأل أررض هنع

 ررض مهسفنأ نع نوعفدي مهنأل ؛دمعلا هبشو أطخلا وهو يأ هَنوُلِمْحَي لق دوهش
 ال ةيدلا نأل أطخلاب رارقالا ةئيبو دمعلا ةئيبب قسف ىلع مهتداهش ليقتو «لمحتلا

 «سلجملا كلذ يف يأ ءب ِنْيَوَألاَىَلَع اًدهشف هِلتقب نينا ىلع نانثا دهش ولو
 ةداهش طقستو ةمهتلا نع امهتداهش ةمالسل اهب مِكُح نيالا يلَولا قدَص نإف

 امهنألو «لتقلاب امهيلع ادهش نيلوألا نوكل ا نيودع اراص 7 ؛نيرخألا

 نم نأل ا قيلت ايه الك يد نأ هي :ةيناشلا فو ا ر

 «سكعلاب كلذكو ءامهريغ لتاق ال نأ امهتداهش تضتقا نارخآلا لتاقلا نأب دهش

 نإو ةدودرم نيرخآلا ةداهشو ءامهتداهش تطقس نيلوألا بيذكتب هنأ :ىلوألا قو

 ٌضرُكْعا ٍدقف كلذ تملع اذإ «نيمهتمو نيلوألا يودع اراص امهنأل ءةبسح تعقو
 لو فرعنا ميدقت دعب الإ عمست ال لتقلا ىلع ةداهشلا نأب :ةلأسملا ريوصت ىلع

 بيحاو «نيقيرفلا ةداهش دعب يعدملا لأسي فيكف لتاقلا نييعت ت: نم ىوعدلا يف دب

 نادهاش كلذب دهشيو نينا ىلع لتقلا يعدي نأب اهتروص نأ :اهحصأ ؛هوحوب هلع

 ةبير ثروي كلذو نالتاقلا امهنأب نيدهاشلا 8 نادهشيو امهيلع دوهشملا ردابيف

 ايتحا هلأسيو يلرلا عحاريف مكاحلل
 فا

 فّلتخا ولو «ضعبي ال هنأل ؛صاَصِقْلا طقس ضغب وفعب رولا ضع رق ولو
 قافتالل ثول :ليقو «ضقانتلل ءْتغْل ةئيَه وأ لآ وأ نام و أ نامر يف ناَدِهاَش

 :َلْيِقَو) هلوقو «اتايسن وأ اطلغ نوكي اعر ةفصلا نت فالتخالاو «لتقلا لصأ ىلع

 يفارلا هب حرص امك لوق يفو :هباوص ثر



5 

 رقر

 رجا لار
 سرور فلا) ملل نآس

 ةاغبلا بانك
 ينم وأ اقتالا ِكْرتَو ءارئاج ناك ولو يأ ْيَلَع جوٌرْخب مامإلا وفلاح مه

 :ليقو «دودحلا ةزواج كلذب ومو «حالطصالا يف ةاغبلا دح اذه هيلع جو قح

 ِعاطْمَو لْيوُأتو ْمُهَل كوش طرب ,مهلاتق ىلع مئاق عامجإلاو ءءالعتسالا بلطل
 :مامإلا لاق «ليوأت الب اوجرح اذإ اذكو «ةاغب اوسيلف ًادارفأ اوناك نإف يأ ْمِهْيِف

 عمجب ال نمل ةوق ال ذإ «هيأر نع نوردصي عاطم عوبتم نم ةكوشلا لوصحل دب الو

 . رياغتلا يضتقي عاطمو ةكوشو هلوق دعب فنصملا لوقف ذعنيحو ؛ٌعاطم مهتملك

 ؛نالطبلا يعطق ناك ولف ءًانونظم هنالطب نوكي نأ مهليوأت يف طرتشي :ٌعْرَ

 نأ انما :اولاق ثيح ِةّدرلا لهأ ليوأتك ؛ريتعم ٌريغ هنأ نيرثكألا قالطإل ُقَقْرألاف

 انس تسيل هريغ ةالصو كل هلل ا لوسر وهو انل كس هتالص نم ىلإ ةاكزلا عفدن

 .تايعطقلا يف ظلغي دق هنأ :هلباقم هجوو ل

 «اكحألا لطعتتف لارو ضاق مهنيب نوكي الف ًالإو يأ ,بوُصَم ّماَمِإَو :َلْيِقَو
 نيرثكألا نع يعفارلا يف نكل ِمْظْعُمْلا ىلإ مامإلا هبسنو ديدجلا نع يعفارلا هلقنو

 «مهياسإ وبمن لبق نيفص لهأو «مه مامإ الو لمحا لهأ لتاق هنفَم يلع ّنأل ؛عنملا
 لاقو «يلازغلا هيلإ راشأ امك نامضلا مدع يف ال ماكحألا ذيفنت ف فالخلا رثاو

 ةروس نم “١١ ةسيآلا ريسفت :74 4ص ۸ ج :يطرقلل نآرقلا ماكحأل عمادلا :رظني (”00)

 .ةبوتلا



A قاغا با 

 نييرمأ ييوجلا ربتعاو «مملاتق زاوج يف طرشت امنإ اهلك رومألا هذه :يدرواملا

 .ًامكح مهسفنأل اورهظُي نأو ؛مامإلا مكح نم اوعنتمي نأ ؛نيرخآ

 تاَعاَمَجْلا كرنك «ةعدتبملا نم فنص مهو يأ «جراوخلا أَ مرق َرْهْظأ لَو
 لْدَعْلا لْمَأ مكُح مهمكح لعج ايلع نأل ءأوك رت اولاً لو ٍةرْيبَك يؤ ِرْيِفْكتَو
 مگعنمت الو مسا اھ اوُركذَت نأ هللا حاسم ْكْفَسن ال :ةدن الع مکر :هلوقب
 مهب ررضت نإ معن لاب ْمُكْؤَدْبَت الو بُكْيِدْيَأ يف ايدي تما ام َءيفلا

 ُدارملاو «ررضلا لوزي ىتح مه ضرعتن :انباحصأ لاق :نيسح يضاقلا لاق «نوملسملا
 ُهلمع طبَحو َرَمَك دقف رئابكلا نم ةريبك ىنا ْنَم نأ مهداقتعا نأ :ةريبك يذ ريفكتب

 كلذلف حابار رفك راد اهيف رئابكلا روهظب تراص مامإلا راد أو ءرانلا يف دلو
 ٌعاَّطَقَف الرو ءِتاَمُمُجْلاَو تاعامجلا اوبنتحاو مهفلخ اولصي ملو ةمئألا يف اونعط

 . قيرطلا عاطق مكح مهمكحف ارلتاق نإو يأ ءقْيِرط

 امي ْمِهِِضاَقُءاضْقَو ةقسفب اوسيل مهنأ ىلع ءب الا ةداهش ليت :ٌلْصَ
 «يضاقلا طرش نم يهو اذإ ةلادعلا ءافتنال ءاَنَءاَمد لحي نأ الإ انيضاق َءاَضقُلَبقَي
 ري ا

 ىضق اذإ ْمِهِقْيِدْصَتِب مهيقفاومل نوضقي نيذلا ةبباطخلا نم نودكي نأ الإو :سْلق

 ناک نإو يأ ؟*0زاوح ېکځلاب هاك ذفنيو («*ههتداهش درت امك مهيقفاومل

 نأل ّحّصألا يف ةي عاَمَسب هباتکب مکخیو يهب افافحتسا َلّيْقت ال نأ ٌبحتسملا

 لألف يهاياعر ةحلصمل مهيضاق مكح انذفن اذإو .اناياعرب هرعت هل دري يذلا باتكلا

 ةماقإو يغبلا لهأ ةنواعم نم هيف امل ؛ال :يناثلاو «ىلوأ باب نم اناياعر حلاصم يعارن

 اعبت رهظألاب رّبعف ةضورلا يف فلاحو َرَرَحُمْلا هيف عبت (ٌحّصَأْلا يف) هلوقو «مهبصانم
 .حرشلل

 موق باب :ةاعرلا باوبأ عامج :يغبلا لهأ لاتق باتك :ىربكلا ننسلا ين يقهيبلا هاور (۲۰۸)

 .(10778) رثألا :مهاتق هب لحي مل جراوخلا يأر نورهظي

 .ُهنَداَهَش در امك هيقفاومل ىضق اذإ )١(: ةخسنلا ف (#)

 )١(. ةحسللا نم طقاس (ازاوح) 2#



 ا قاغا بانك

 ىَلَع ٍةَقِرَتُمْلا مهس ب اوقف ؛ةيزجو رز ًاودخأو ؛اذَح اوُماقأ ولو
 دف جَو ريحا يِفَو ةدلبلا لهأب ارارض ةبلاطملا ةداعإ ىف نأل ص ْمِهِدَنُج

 رافكلا باعرإو ؛مالسإلا دنج نم مهنأل ؛ةحصلا حصألاو «يغبلا ىلع هب اونيعتسي

 :يضانقلا هاكح هجو ةاكزلا يفو يعفارلا هاكح هحو ًاضيأ ةيزملا يلو ؛مهب لصاح

 لوداع ىَلَع غاب ُهَملََ امو مهنع طقسي مل رابحا ريغ نم ارایتحا ارطعأ نإ مهنأ

 سوفنلا صاصق يف دهمملا لصألا ىلع ًايرح ءَنِمّض لاتټ يف نکي مل نإ هُسْكَعَو
 هفلتي اميف امأ ! نامض الف «لاتق يف ناك نإو يأ كلف ًالإَو لاومألا تامارغو

 هضلتي اميف امأو ءهنم دلوتي ام نمضي الف لاتقلاب رومأم مناف «يغابلا ىلع لداعلا

 لمجلا بورحك ةباحصلا رصع يف ترج ىلا عئاقولا يف ٌنَألف ؛لداعلا ىلع يغابلا

 3 لوق يقو لام الو سفن نامضب ًاضعب مهضعب بلاطي م نيفصو
 01 مارح ْرُكْيْلَع ْحُكَلَوْنَأَو مكا نإ ] :مالَّسلاَو ٌةآلَّصلا ِهْيَلَع هلوق مومعل

 ا لاقل فلل لذ كله هم رتو لاتقل بي فلق اق امي فالحل

 لوألا «مامإلا هركذ لاتقلا لبق فلتملاك ًاعطق هنامض بحجوأ لاتقلا ةرورض نم

 «قيرطلا عاطَقك لاتقلا لاح يف ناك نإو ًالامو سفن هفلتأ أ ام يأ نشب ورش الب

 يدبت نأ لام وأ سفن فالتإ ديرت ةمذرش لك زجعت مل نامضلا انطقس ول نال

 نأل ې اک ُةُسسْكَعَ «تاسايسلا نالطب كلذ ينو ءاشت ام داسفلا نم لعفتو ًاليوأت

 . انه دوجوم اذهو ةملكلا عامتجاو ةنتفل ا ع يثاب نع نامضلا طوقس

 نومي ام مُهْلاسَي حبان انف اتیا ثم ىتح ةاغبلا لاقي الو :لضِق
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 ىلإ مهر مهاتقب دوصقللا نأل ءاَهْلاَزَأ يش زا ام ای نإ «نوهركي يأ

 وبأ لاقو .هريغو غابصلا نبا هب حرص امك بحاو ثعبلاو مهرس عفدو «ةعاطلا

 مايأ ةبطخلا باب :جيملا باك :حيحصلا يف يراخنلا اور تي ةركب يبأ نع ثيدحلا )٠۹(

 .0۷۳۹) ثيدحلا [ ْمُكَضاَرْعَأَو ] :هيف سابع نبا ظفل و )١7/51(. ثيدحلا :ىنم

 نع )١718/١1430( تيدحلا :يي يبلا ةجح باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 نط رباح



 اعلا باك 1

 نأل ؛مهظعوو يأ ءمهَحّصن ١ ةّلعلا ةلازإ دعب يأ « اورصُأ ناف بحتسم :بيطلا

 ناف هب مهملعأ ي یا لاتقا مه م “)ر صقملا لوصح ىلإ برقأ كلذ

 ْمُهَرِيِسأَو مهم لَو مُحَربذُم لاقي الو ءاباَوَص هر اَمَلَمْقو هجا اولها
 ءٌقِلْطُي الو ءالف ةديعب رأ نأ ةيرق ةف ىلإ | ازيحبتم مزهنا نإ :ٌمَعَن 2 ''هنع يهنلل
 يهم قرير برَحْلا يِضقنت ةه ىح ٌةَأرْماَو اص ناک انِإَو ,مهريسأ يعي
 نإف ءارح ناك اذإ اذهو «مامإلا باع يأ وراتب عطب نأ الإ رش فكتب
 نمو هنم ءيجي ناك نإ :يلوتملا لاقو .لتاقي ناك نإو ؛ءاسنلاك وه ليقف دبع ناك
 نأ :ُهَلْغاَف .ٌنسح وهو :يعفارلا لاق :سبجلا يف لاحرلاك امهف لاتق قمارملا

 ريسألا قالطإل ةياغ (مُهُمْمَح َقّرَقَتيَو ُبْرَحْلا يضقنت ىتح) هلوق لعح فنصملا
 يذلا يبصلا امأ «غلابلا لجرلا يف حيحص وهو ةأرما رأ بص وأ الجر ناك ءا

 ًاعبت ةضورلا يق هححص ام ىلع لاتقلا ءاضقناب َناَقْلْطُيف ؛ةأرملاو اقهارم سيل

 ن ارم راب هت ركب د ناک :َلاَق هڪ رکن يبأ نإ نخر لادټع نإ وٿ ادبَع نع 0 0٠
 ىح ًاوُهُكَن زالّصلاب اناذأ اه ميس ذر راد معيش اَذإ) :ةدرلا ين مهن ناک

 اربا وفرحو اوتار ةراغ اهوتشف اناذأ اوعملست مل اذ اف ومَن ادام ْ[ْهولَأَسَت
 باک :ننسسلا يف يقهيبلا هاور .(ذلو می تامل نهو مكب یر أل .حارحلاو لا

 رثألا :اومقن ام اولأسيىتح لاتقلاب جراوخلا ادبي ال:ةاعرلا باوبأ عامج :يغبلا لهأ لاتق
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 ىبْعُي نم م ام ! ربع ما نبا ] :لاق يلي يبنلا نأ بط موسم نبا ِثْيِدَسِل © )5١١( a م e os “f ا 0 هر ¥

 E :ل عا سرو هللا :تلق [ يما ىَلَع
 باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ مف مَسقي الو محيا لتي الو مهجر
 هيف :لاقو ؛يبهذلا هبقعتو .هنع تكسو )۱۹/۲۹٦۲( ثيدحلا :يغبلا لهأ لاتق

 .فيعض ثيدحلاف ؛كورتم رهر ؛ميكح نب رثوك
 لتقي الو ؛ ؛حئرَج ىلع فَي الو ريدم بي ال) ن بف يلع نع راثآلا حح @

 ْمهِعاَنَم نِي ڈا ملو ؛ٌنمآ َرْهَف حلس ىَقْلأ سَو ؛نآ ره باب قلعا ْنَمَو ريس
 ١٣۷١در راثآلا :يعغبلا لسه لأ لانق باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور ایش

 .(اهدعب امو ۷۲و



 ١ قاغا بانك

 .اهيلع َداَرْيِإ ال ٌباوص رحم ةرابعو «يعفارلل

 ؛اولأسف لدعلا لهأ نم ىراسأ مهدنع ناك ول هنأ ىلع ّمألا يف صن :ٌعْرَ
 اوقلطأ نإف «نئاهرلا انلبق نئاهر كلذب اوطعأو مهوقلطيل كين نأ :ةمئق برحلاو

 دعب مهقالطإ نم دب الف نئاهرلا لتق زجي مل مهولتق نإو «نئاهرلا انقلطأ ىراسألا

 . .برحلا ءاضقنا

 يأ باغ تبار بزحلا تنقل اإ م ُيَو محام تو
 الو .ىرسألا قالطإ تقو رهو :يعفارلا لاق «مهلش قرفت وأ ةعاطلا ىلإ مهدوعب

 ءمهلاومأ رئاسب عافتنالا زوجي ال امك «لاتق يف مهتجلسأو مريخ يأ ٌلُمْعَتْسُي

 مو ةعزه تعقو وأ مهجالس الإ انسفن نأ نع هب عفدن ام دحج مل نأب يأ رور الإ

 الإ قف فَلا َدصَقْلا نال ءقييَجنَمَو رانك مْيظَعب بولاي الو ,مهويح الإ دحن

 عفدلل اهوحنو رادلاب يسرلا ىلإ انررطضاو اتي أوُطاَحأ وأ هب اوا أب ةو
 نوما ىلع نراك هللا َلَعْجَي لول :ىلاعت هلوقل نفاكب ٌمُهيَلَع ُناَعَتسُي لَو
 فكلا بجي هنأل :ةيفحلا مسوي نئربذم مق ىر نب الو یس
 .نسح و ةأرج مهيف نوكي نأ طرشب مهب ةناعتشالا زوجيو :تلق .اومزهنا اذإ مهنع
 هطرشن ام قن نأو ؛مهتميزه دعب يغبلا لهأ اوعبتا رل مهعنم نم نكمتن نأر ؛مادقإ

 .حيرج ىلع اوزهجي الو اربدم اوعبتي ال نأو «مهیلع

 نافألا .نأل اَنْيلَع َمُهَناَمَأ فني مل مُهونَمآو بح لأب الع اون اتا راو

 نأو.مهاومأ منغن نأ انل زوجيف لاتقلا طرش ىلع دقعني الف نيملسملا لاتق كرل

 «ذقنو مهحيرج ىلع ففذنو مهريدم لتقنو رسألا يف اوعقو اذإ مهلتقنو مهقرتسن
 ال :يناثلاو مهتم اونمأو مهونمآ .مهنأل ٌمّصألا يف ْمُهّْيَلَع :ةاغبلا لهأ نامأ يأ

 دعلا لهل فح يب امك .ءمهيلع فني

 اردرفنا ول امك ْمُهُدْهَع ضقَتلا انلاتق مرحب َنْيِِلاَع ةَمَدلا لَهَا مُهَناَعأ وو
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 ٍةاَعبْلا بانك

 «يغبلا لهأ ةلتاقم اولتوقو يأ الف َنْيِهَرْكُم ْوَأ برحلا لهأ مكح مهمكحو لاتقلاب

 نإ اذكو ءًانسح ناكل نيهركم وأ هلوقل ةلباقم كلذ لبق نيراتخم :فنصملا لاق ولو

 مهنأ وأ ضعب ىلع نيملسملا ضعب ةناعإ انل زوجي هنأ اظ يأ ةَراَوَج انف :أولاق

 ىَلَع الق يحمل ةناعإ مهل اذكو يأ ءُنوُفِحُم ْمُهّْنَأ وأ ,رافكلا ىلع انب نونيعتسي

 دهعلل ضاقتنالا يف ليقو قاَغَبك َنوُلَئاَقُيَو ءماركألاب راذعألا هذه اقاحلإ يِبَهَذَمْلا

 ةقيرط حيحصت يعفارلا مالك يف را ملو ؛ةضورلا لصأ يف اذك ؛نالوق

 يهدادضأ صقنل ءارَكَذ ارح ؛افلكُم ؛ًاملسُم نوک :مامإلا طش :لصَف

 ديحج دانسإب يئاسنلا هاور [ شرق نم ةّمئألا ] :ُمالتسلاَ للا هرقل يشرق

 يقاحسإ مث ' * مهرج ينانكف تافصلاب يشيرق مدع نإف سنأ ةياور نم

 فرعيل « ادهتجُم «"' جعلا نمف ليعامسإ دلو دف نإ :بيذهتلا ينو «يلوتملا هلاق

 يار اذ «نوصحلا حتفيو ءادعألا رهقيو هسفنب وزغيل ءاعاَجش «سانلا ملعيو ماكحألا

 نم ىتأشي قطن ؛رصبو ؛ ؛عمشسو «(ناّعجشلا : ١ ةعاجش د يأرلاق) ةيافكو يأ

 اعنا عنم صاخخشألا ةيور عنمي ناك نإ رصبلا فعضو :يدرواملا لاق ,رومألا لصف

 اا ىو ر كلذ َّعَم م طرتطيو : :لق .الف الإو ؛اهتمادتس او ةمامإلا

 ةعرسو ةكرحلا ءافيتسا عنمب صقن نم هئاضعأ ةمالس اضيأ طرتشيو «مامإلا هب ربع

 ألا ىلع ضوهنلا
2 

 ُيُهَنَعَو ُهْنَع هللا يضر ركب ابأ ةباحصلا ام الك قيل دال يت ُلِقَعنت

 َنيِذْلا سانلا ٍهوُجْوَو ءاَسْوُرلاَو ءاَمَلُعْلا نِم ٍدَقَعْلاَو َلَحْلا له ةع 5

 ثيدحلا :شيرق نم ةمئألا باب :ءاضقلا باشك :ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور )1١(

 .1١؟8ص ۳ ج :دنسملا يف دمحأ هاور هدانسإبو ((1/5347)

 . (يقاحسإ مث يمهرحج مث يليعامسإ مث ينانكف) .يليعامسا )١(: ةححسنلا يف (©)

 نإف ككا ليعاسإ لسن نمف ؛نكي مل نإف «ينانكف ؛ايشرق نكي مل نإف) :يوغبلا لاق )1١4(

 ۷ ج :يغبلا لهأ لاتق باتك :يعفاشلا مامإلا هقف يف بيذهتلا (مجعلا نمف نكي مل

 .؟ "12ص



 51١م ٍةاَعَبْلا باک

 اذه ىلع طرشي الو سانلا رئاس مهعبتيو مهب رمألا مظتني هنأل وُهْعاَمِيا رسي 2

 .هتعيب تفك عاطم دحاوب دقعلاو لحلا قلعت ول لب «ددع

 هنأ 00 دئاوز نم حصألاو ٍدوُهّشلا ةف :نوعيابي نيدلا يأ مُهْطْرَشَو
 ءطررش دحاو ناك نإو ءاعمج نودقاعلا ناك نإ ةعيبلا نيدهاش روضح طرتشي ال

 هنم اهعحارف لصألا يف ةحضوم هحجوأ ةعبس فدصلا مالك يف حصألا لباقمو

 يضر رمع ىلإ ركب وبأ دهع امك هب ًاضيأ ةمافإلا دقعنت يأ إل فآلخینسابو

 ؛عمج َنْيَب ىَروُش ٌرْمألا َلَعَج ْوَّلَف هزاوج ىلع عاملا دقعن او امهنع هللا

 ةت نيب ىَروُش ٌرْمَألا لعج - هنإف بط رمعب ءادتقا مهذَحأ أ نوطتريف فالخيساكف

 اوقفتاف ةحلطو صاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلادبعو نامثعو ريبزلاو يلع نيب
 مظتنيل ًاضيأ هب ةمامإلا دقعنت يأ طوُرشلا ٍعِماَج ءاليا .نامثع ىلع هتوم دعب

 جرح ٍمِلاع يمطاف لک :ةيديزلا تلاقو «كلذ ةيمامإلا تركنأو «نيملسملا لمش

 يف ٌلِهاَجَو قِساَف اکو ,مهفالخب دادتع | الو امامإ راص ةمامإلا ىعّداو فيسلاب

 . هلعثب ًايصاع ناك نإو ءفانركذ امل ّحْصَأْلا

 نسم دقعنت :ليقو «هتقو يف ةمامإلا طورشب هدرفتب امامإ صخشلا ريصي ال عرف

 حلا ْنَم ءاهقفلا نمو :لاق هلا همحر يلومقلا نيدلا محن يضاقلا هاكح هدقع ريغ

 .هسكع نم برقأ وهو عنملا يف امهنيب ىوس نم مهنمو :لاق كلذ يف مامإلاب يضاقلا

 «ةاساوملا ىلع اهئانبل بهيمي قص ةاَعُبْلا ىلإ ٍةاَكَر َعْفَد ىَعْذا ولو :تلق

 ءرهاظ هيف قرفلاو ةاكزلاك عن :يناثلاو ؛ةرحأ اهنأل دي

 يف قّدَصُيَو اک ز لاك «معن :يناثلاو «نمن وأ ةرحأ هنأل (حّصألا يف جاّرخ دک

 ا

اَو نَدَبْلا يف كَل رثا الو ةنْيب تبث نأ الإ هيلع هتماقإ يف يأ دخ
 يأ ُىَلْعَأ هل 

 هيعدي ام ركنأ دقو هعوجر لبقي عحر اذإ دحلاب ّرقملا نأل َقَّدص رارقإلاب تبث نإف

 ودي ام ىلع اهنأل تفتح دقو (لصف) ناودع )١( ةحخسنلا يف حرشلا لصأ ف ناك ()

 .يم حيحص نعم يف زمر خسانلا نأ اميس .ةدئاز



 قالا باك ر۴

 فنصملا نأ ىفخي الو ..ًايقاب هرثأ ناك نإ اذكو ءهعوجر لبقيف هيلع حلا ءاقب

 . بسنأ ناك ةمامإلا ماكحأ يف مالكلا:لبق:ةدايزلا هذه ركذ ول هللا همحر

 .دحلا )١(: ةححسنلا يف (8)
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 يرمنلا سر ار
 روزل للا ما

 اودنرت الوو :ىلاعت لاق وريغىلإ ءايّشلا نع ٌعوُجرلا غل ا يف يه : هدرا

 57 قالطإ ُهنِمَو حلا ءاَذَأ نم ٌعانتمالا :َلْيَبَو نر يماح اوقف ْمكراَبْذَ

 مالك يف ینا ان عْرّصلا يف ييو ؛هلظ قيدصلا ِنَمَر يف ةاكّرلا ينام ىَلَع

 : ىَلاعَت لوم بابا يف لصألاو امك اًهَظَلْعََو رفكلا عا ارنا شَحْفَأ يهو «فتصملا

 َلَّدَب ْنَم 7 :ُمالَّلاَو ٌةالّصلا ِهْيَلَع ُهَلَوَقَو "ةي الا ج... د نع مکن دتر نم

 .© '"يراخبلا هاور [ وتقا هند

 وأ ادانع وأ ًءاَرْهَبْسا ُهَلاَق ٌءاَوَس لغِفؤأ رفک لوق أ ةي ,مالسإلا عطق يه

 عاَمْجإلاب ًاسّرحُم لح وأ وسر بدك وأ سرلا وأ عاملا ىت مف داق
 هْيَلَع عَمْجُم بوُجُو ىفن وأ ,حاكنلاك عامجإلاب الالح مرح يأ ُهَسْكَعَو انرلاک

 دقتعا يأ ةَسْكَعْوَأ :سمنخلا تاولصلا نم ةعكرك ٍةَروُرُلاب نيدلا َنِم ٌموُلْعَم يأ
 ها ادع رقكلا ىَلَع َمَرَع ْوَأ «ةسداس ةالصك عامجإلاب بحاوب سيل ام بوحو

 وه ام يفت وأ عناصلا ثردح وأ ماعلا مد دقتعا اذ ذإ اذكر يأ يفك هيف درت

 ناولألاك عامجإلاب هنع يف وهام َتبثأ وأ ارداق املاع هنوكك عامجإلاب ميدقلل تباث

 .3/ ةدئالا لل هز

 .ه ٤ / ةدئاملا 550

 داهجملا باک :حسيحصلا يف يراحبلا هاور ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا (۲۱۷)

 )٠٠٠۷(. ثيدحلا :هللا باذعب بذعي ال باب :ريسلاو .

Ne. 



 ٍةدّرلا باتك 1111

 ءاًرهعسا ُهَدَّمَعَت ام ٌرْفَكُمْلا لغفلاو ؛يلوتملا هلاق لاصفنالاو لاصتالا هل تبثأ وأ

 ءسْمَش وأ متصل ٍدوُجْسَو ٍةَروُذاَقِب فَحْصُم ءاَقلإك هَل ادوُحُج وأ ٍنْيدلاب ًاحْيِرص
 داقتعا اذكو :يجيندنبلا لاق ؛اهوحنو سْمّشلا ةدابع هيف يذلا ؛ُرْحَّسلا اذكو يأ

 امهرقي دادتعا الو امهيلع َفْيِلْكَت ال هنأل نونجَمَو يص هدر ٌحيعَت 7

 هب قطن امك نامإلاب ٌرفمطم ُهبلق ناك اذإ يأ ءهَرْكْمَو ءامهداقتعاو امهلعفر

 «لقع ول مالسإلا ىلإ داع اعر هنأل هِنوَنُج يف لقب ْمَل نجف درا ولو "ليرد
 ةياكح نيقيرطلا حصأو «هقالط يف قبس امك َناَرْكَّسلا قدر ُةَحِص :ُبَهَدَمْلاَو

 لاح يف هيلإ داع اذإ يأ هِمالْسِإَو ,ةحصلاب عطقلا :يناثلاو .هلباقمو ؛عنملا :نيلرق
 .يحاصلا ةلماعم هلاوقأل ةلماعم هركس

 «ةريصب نع الإ مدقي ال هنأ لدعلا نم رهاظلا ذإ ءاَقَلطُم ةَدّرلاب ُةداَهَشلا ُلَبقتَو

 ؛عَقَولا ميظع و راب ْمُكُحْلاَو ؛ريفكتلا ف بهاذملا فالتحال «ليِصفَتلا بجي :َلْيِقَو

 :لوألاو ؛يلازغلاو يدرواملاو لافقلا مهنم قل هيلعو ءًأدج يوق وهو .هل طاتحيف
 رابخالا يف ببسلا نايب اوبجوأ دقو «يعفارلا هعبتف رهاظلا هنأ :مامإلا لاق ام وه

 ول ءاميف قالطإلاب ءافتكالا وهو يأ «لّوألا ىَلَعَف «حرحلا يف اذكو ءاملا سيجنت
 الو يأ قَداَّهَشلاِب مِكُح تذَدتْرا امو اَبَدَك :لاق نأب يأ ركنا درب اودهَش

 انطرش ول مكحلا اذكو ءامِليسُم رفاكلا هب ريصي ام يتأي نأ ُةمرلي لب «ُبيذكتلا هي

 «تلعف اميف يأ اهرم تنك :َلاَق ولف هيلع دوهشملا امهبذكو المصمم ليصفتلا

 امإو ؛كلذل ةدهاشلا نئارقلاب المع هيمي َقَدُص رافك راك ةديرف ةتضتفاو

 :ًالاق ولو هذه ةلاحلاو نئارقلا ءافتنال الف اار ارات ناك هنأ لامتحال فح

 سا مرا سك عام عر ىلع اع سا © هلق تراسل ا سلا ا ر

 .نربواكلا ْمُه كيلوأو هلا تايآب نونيؤي ال نيذلا برذكلا يرتفي اًمنإوف :ىلاعت لاق (۲۱۸)
 ر مع عصا وق ل ر 5 2ك ورکر ر ړو ب e~ او

 رقكلاب حرش م نکو ناميلاب ٌّنِعِمْطُم هلو هركأ نم الإ ِهِناَمِل دعب نم هلل اب َرْفَك ْنَم
 .[ ٠٠١١-٠١١ / لحتلا ] ارذص



 114 ةدرلا ابات

 لص ع را

 لَو دهاشلا بيذكت هيف سيل نأل اقلطُم قدم اهاَركإ ىَعّداَف ؛رفُك طفل ظل

 نإ ءارفاك َتاَمَف درا :اًمُهُدَحَأ لاق «نْيمِلْسُم نتا نع مالئسإلاب ُفوُرْعَم تام

 هنو هنري مل ءِرْفك مالكب ملكت وأ أ منصإ َدَجَس :لاق نأب يأ أ قرقك ببم س نيب

 يأ ٍرّهْظَألا يف َقَلْطَأ نإ اذكو باب يف مدقت امك َرئاكلا ثري ال َجلسملا ١ نأل يف

 فرصي :يناثلاو ءهيلإ فرص رفكب سيل ام ركذ نإو ايف ناك هرفك ببس نب نإف

 ايف لعجي :ثلاثلاو ءأرفك رفكب سيل ام مهوتي دق هنأل «هرارقإل رثأ الو «هبيصن هبلإ
 .هرفكب هرارقإل

 ىرف ؛مالسإلاب نيمزت اناك امهنأل قَدتْرُمْلاَو دما ةَباَْسا بجو :ٌلْصَ

 0 ىلإ امهدرو اهتلازإ يف ىعسنف ةهبش امه تضرع

 ب ةأرم ما نأ ليك لاو كلاَذَه با نف يأ ءلاَحْلا يف يهو ٠ : ىلصألا ِْقاَكْلاَك

 [ تليق الو تبا نإف مالْمإلا باع ضرب ناب ] :هللو َرَمأَف تّدكرا نامور ما ال

 هارر كلذ يف رمع رثأل ماي ةثالث :لْوَق يِفَو «' ”فيعض دانسإب ئطقرادلا ها

 هيد لد نم ] :فلاسلا ميحصلا ثيدحلل الف اًرّصَأ ذر «"" ”يعفاشلا

 .حابمو ؛روظحمو ؛بحاو ماسقأ ةثالث لئقلاو :هلاصح يف فاقنحلا لاق ك0

 ريختي مامإلا ءريسألا :ثلاثلاو «هلتق جي نمل نّم لق :يناثلاو «هوحنو دترملاك :لوألاف

 اهي

 )١١5( 18ص 7 ج :(۱۲۲) ثيدحلا :تايدلاو دودحلا باتك :نئسلا ي ييطقرادلا هاور ١-

 ٩ يطقرادلا ننس نم ةعوبطملا ةحخسنلا تو . عد هيلع يتو ؛راكب نب رمعم هيفو

 .نامور مأ اهمسا نأ حيحصلاو (ناورم مأ) ةأرملا مس
 :َلاَق من ربحا ؛سانلا قف سرش يأ لق م ل لح ب اک ادخل 4 “)ر

 مَ اَمف) :لاق «ويالْسإ دعب رک لر امت :لاَقَف (؟ربح وبرغم ن مک ناك لمر
 »ع

 ل م قاع
 ع هوار ا ُهوُمتَسَبَح الھف) : كح مع لاق قع ان انيرَضف ةانيرق : :لاق (؟هب

 مآ ملو رضخأ م ينإ مه هلا نأ عرب اأ ابي لعل هوساوي موب

 مسا +

 سبح لاق نم باب :دترم ا باتك :یربکلا نئسل نئسلا يف يقهيبلا هار .(يبغلب ذ ذإ ضرأ م ملو

 .(۱۷۳۹۱) رثألا :مايأ ةثالث

 )۲١۷(. مئرلا يف مدقت (5؟١)



 م

 ع
 ف

 لق :ىلاعت هلوقل كرتو حص م ا ْنِإَو «هعضوم يف ينأيس ام هريغو هلتق نيب هيف

 نإ ُهُمالْسِإ لقي أل :َلْبِقَو "فلس ذق ام ْمُهَل رقعي اوُهَسَي نإ اوُرَفك نيل
 . ةقدنرلا نيع فحلا دنع ةبرتلا ّنأل َةْيِبِطاَبَو ةقدانرك يفخ رفك ىلإ ترا 00 و مول و ر مرج ا ا ع

 يس نم أ :ةالصلا باتك نم ةأرملا ةمامإ باب يف نيسح يضاقلا ىكح :ٌغْرَف

 ني هك مل نمو ءناَهْحَو هلو ؟ نسب ر هدي لَه نصل َنَسَحْلاَو نيل
 هيف ؟اَهايِإ هلوحدب مطب ْلَهَو «رانلا يف هدولعحب ْمَطَقي ال عَدبْلاَو ءاَرهألا لْهَأ
 .ناَهْجَو

 هُ يذلا وه :ليقو «برقألا ىلع ايد لحتشتي ال يذلا :قيِدَنرلا :ٌةَدِئاَق

 .ةمئألا ةفص و ؛ضئارفلاو: لنه ةضورلا لصأ يف هركذ م رهو ّرفكلا يحير مالسإلا

 .ناعللا يف هركذ لوألاو

 هْيَوَبَأ ذَحأو اَهَدْعَب وأ ةدرلا لبق يأ ءاَمَلْبَق ةقعنا نإ َدَتْرُمْلا ُدَلَوَو :ٌلصَف
 ءاقبل ل 8 نادره وأ ءولعي مالسإلاو ًاعبت همالسإب مكح دق هنأل لن 212: جل 0

 (ىلص أ فاك :لوق يفو ,هيربأل اعبت ترش :لؤق يفو «نيوبألا ف مالسإإلا ةقلع

 قدما" 5 2

 انلق امل ترم رهظألا :تلق .هيلع ظلغي ىتح ةدرلا رشابي ملو «نيرفاك نيب هدلوتل

 .ملعأ هل او ,وزفك ىلع قافتالا َنوُيِقاَرِهْلا لقنو

 ادترم كله نإ :اًهُرَهْظَأ ؛لاَّوفَأ «ةدرلاب يعي ءاّهب ِهِلاَم نَع هكلم لاَوَز يِفَو
 1 رە و ر چ
 هتوم ىلع فقرتي هلامعأ نالطب نأل لري مل هنأ ناب ملمأ ْنِإَو اهب ُهَلاَوَر ناب

 يعفاشلا نعو ةدرلا سفنب كلم لوزي :يناثلاو ؛هتجوز عضبكو هکلم اذكف ادنرم

 فاني ال رفكلا نأل «لوزي ال :ثلاثلاو «ريبدتلا باب يف يعفارلا هركذ لاوقألا هبشأ هنأ

 هعبتو ءاذه راما يوونلا نأ ةعفرلا نبا ةيافك يف عقوو «يلصألا رفاكلاك كلملا

 ةدرلا لبق ةريبدت نأ ؛ريبدتلا ف يتأيسو همالك يف هرأألو هحيحص هنأ دازو .يلومقلا

 :لاّوقألا ىَلَعَو ءلقنلا لبقت ال اهنأل ؛اهلبق هتدلوتسم اذكو «فالغلا ىلع ج رخ ال

 3 اذن
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 1114 دولا بات

 لعحنو يأ هةن َِْلع قفنيو توما ىلع ديرت ال اهنأل هَلْ همر نيد نم ىَصقُي
 ُهمَرْلَي :حَصألاَو «توملاب كلملا لاوز دعب زيهجتلاىلإ تيما ةجاحك ةةفنلاىلإ هتجاح

 نم نأ امك يبْيرقو ٌنُهُحاَكِن فِقو ٍتاَجْوَز ةقفلَو :ةدرلا ف يأ ءاَهْيِف هفالتإ مرغ
 لاز كإو هتكرت نم نامضلا دحؤي تفالتإ اهبيسب لصحو تامو اناودع أرثب رفح

 ىلع عرفم فالخلا اذهو ءهل لام ال هنأل ءكلذ همزلي ال :يناثلاو «توملاب هكلم

 دق انه همالك ناك نإو يعفارلل اعبت ةضورلا يف هب ّحَّرَّص امك كلملا لاوز لوق

 ةَييِصَوَو ؛ريبذتو ؛قتعك فقولا َلَمَْخا نإ ُةفّوصتَق ُهَكَلِم انفقو اذِإَو ؛ةفالخ مِهْوي
e u0 و ار ور وس هيف را ممم ركل  

 ىلع يأ ةلِطاَب ةعباتكو ؛ُهَْضَرَو ؛ةتبهو ؛ةعيَبو ءالف الإو دفن ملسأ نإ ءاقوقوم
 :لاوقألا ىَلَعَو ءالف الإو اهتحصب ّمِكُح ملسأ نإف ةَفوَقْوَم :ميِدلقلا يِفَو هديدجلا

 هب قلعت دقف هكلم ءاقبب انلق نإو انأل ِةَقِث ٍةَأَرْما دنع ُهتَمَأَو «لذع َعَم ُهَلاَم ُلَعْجُي
 4 ر و “ 0 1

 َموُجنلا ُةُبَتاَكُم يْدّوُيَو ءاقيقر وأ ناك اراقع يأ هلام رجؤيو .طاتحيف نيملسملا قح

 .يضاقلا ىلإ



 : یا هكر با يب
 ةلدألا سم كلذ ريغ

 اذه َّدَحْلا | ْبجْوُي ىهتشم ةهبشلا نع لاخ ِهبَعِ ل ٍمرَحُم زف ركذلا الإ
 طباضلا اذه نم ىفتنا | ذإو ريع لاو نيم ىلع مخا بج وي ام طباض

o 

 ىننأو ركذ ربو ءادبت ادیق هنع زرتحا اام فنصملا رك ذيسو «بوحولا ىفتنا كيف

 اهب ْمُكدْحأَ لو ودل هاي اُن جاو لك اوُدلْساَف ين يالا ةجارلا ١: / رولا (115) يع
 رب ةفباَط اَمُهَباَدَع دَهْشْبْلَو رجالا موو للاب نويو مك نإ هل هللا نيد يف فار

 ای :َلاَقُ و 'يبللا ىلإ علا ن عام ءا :لاق يب ا نع هدير نب نايس نع (1؟5)
 يغ عرف : :َلاَق [ ِيَلإ ابتو هللا رفغتساف عجزا َكَحْيَو ] :َلاَفَف ؟ينّرهط !وللا لوُسَر
 بنو للا ريغساف حرا َكَحْيَو ]:َلاَقف ؟ين رهط اهلا لوُسَر ای :َلاَقَف ؛ءاَح من لعب

 لم ني يلا َلاَمَف ؟يِنرهَط هللا لوُسَر اي :َلاَقَف اح م ويب َرْيَغ حرف : لاق [ْيلإ

 لاف !ىنرلا :َلاَقَق [ ؟كُرهَطأ مف ] هلا لور هل لاق ؛ةمبارلا تناك ىتخ كلذ
 مام ارم برشأ ] :َلاَقَف ؛درخَسب سل هلأ رأت [ ؟ثونخ هبأ ] : هللا لور
 :لاَقَف [ تيرا :َِو هللا لرُسَر َلاَقْف :لاَق ربحا عئر ذجت مق ايتن خر
 ىلع فزاعا نم باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور محرق هب ماف معن
 )۱1۹٥/۲۲(. ثيدحلا :یتزلاب هسفن



 1۱ انّرلا باتک

 ركذلا ربُد يف ام صحلمو ءةأرملا انز َهَّبْظَأَن انز اذه نأل يِبَهْدَمْلا ىَلَع لْبَقَك

 لتقلا هتبوقع نأ :اهدحأ «حرشلاو رّرَحُملا يف امك لاوقأ ةثالث :امهدحأ ؛ناقيرط

 ألا ىلع فيسلاب لقي اذه ىلعف ©" هدانسإ مكاحلا محص هيف شيدحل اقلطم

 ىح قهاش نم ىَمرُي وأ ارادج هيلع مدي :ليقو مجرب :ليقو «ةضورلا دئاوز نم
 «ةميهبلاك ٌريزعتلا هيف بجاولا نأ :يناثلا لوقلاو ءطول موق باذع نم أذ ذأ تومي

 نإ ُبرَعُيو ُدَلْجُيَو انصح ناك نإ ٌمجريف انزلا ٌدح هح نأ :اهّحصأ وهو :ثلاثلاو

 ربُد امأو «طقف يناثلاو لوألا لوقلا تابثإ :يناثلا قيرطلاو «لبقلاك انصح نكي م

 ىتأملا ريغ نم نايتإ هنأل ؛ركذب طاوللاك هنأ :امهحصأ ؛ناقيرط هيفف ةيبنحألا ىتنألا

 هنع زرتحا ام اذهو ئطو تامدقم اذكو يأ ٍةَذَخاَفُمب َدَح الو «لاوقألا ء

 هنع زريحا ام اذه ٍماَرْخِإَو موو ٍضْيَح يف دمار ِهِتْجْوَر ىطَوَو «جآلْإلا ديقب
 نيعل سيل ٍةَمِرْحَّمْلاو ةمئاصلاو ضئاحلا قح يف ميرحتلا نإف يعل مرَحُم) هلوقب
 ةمئاصلا ءطوو ء«ةساجنلا كلت ةرماخمو ىذألل ضئاحلا ءطو مرحي امنإو ءطولا

 ةردقملاو ةَدَْعُمْلاَو ِةَجّوَرُمْلا هيما اذكو مدخلا هب قامت الف ةدابعل | ّقحل ِةَمِرْحُمْلاو

 نس خاک ےس وأ عاضرب نأ يرختلا هيك ر او ويرحل رات مدعل

 ركن ءهنباو هيبأ ةءوطوم وأ 0 دم أري تک را بس ا

 راشتنا نداف اف ةماعلا يف او :طاوللا هبشأف لاحم حابتسي ال ءطو هنألف 0 0

 الب حاکیک ٌمِلاَع اَهَح اًهَحاَبَأ ةهج لك اكو ءرايتخاو ةوهش نع الإ نوكي ال ةلآلا

 موق َلَمَع لَمْ هوُمدَجَو نم ] : وللا لوس لاق :لاَق سابع نبا نع ٍةمرْكِع ْنَع (۲۲۰)
 نميف باب :دودحلا باتك :نيسلا يف دواد وبأ هاور ]4 َلوُعْفَمْلاَو لعافلا اوقاف طول

 ام باب :دودحلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو .(5457) ثيدحلا :طول موق لمع لمع

 :دودلا باتك :كردتسملا يق مكاحلاو )١455(. ثيدحلا :يِطرللا دَح ي ءاج

 .دهارش هلو هاجرخي ملر دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو )74/48٠0407(: ثيدحلا

 .صيخلتلا يف يهذلا هقفاوو



TYانرلا باک  

 امهريغب وأ ةفينح يبأ بهذمك يلو البب وأ كلام بهذمك ِحْيِحّصلا ىَلَع ٍدوُهش
 ق ئطو ول امك ةهبشلل دح الف ةحصلا يف فالتخالل ةعتملا ف سابع نيا بهذمك

 يلو الب حاكنلا يف بجي :يناثلاو !ال مأ ميرحتلا دقتعي ناك ءارسو «قساف هّيِلو قع
 دحُي امك ًاضيأ ةحابإلا دقتعا نم ىلع بجي :ثلاثلاو «طقف هعرت دقتعي نم ىلع

 :هبينذت يف يعفارلا هنيب امك رهظألاىلع ةباوص (حْيِحّصلاىَلَع) هلوقو «ذيبنلاب يفنحلا

 هلوقب اهنع زرتحا ام ةروصلا هذهو ّدح ال هنأ رهاظلا :لاق.نأب ِررَحُمْلا ف معو
20 

 .(ةهبشلا نع لاخ)

 نع لقنو تأ رما ةيراج عيطاو ىلع ٌدحلا باعا يعفاشلا نع يمزاحلا لقن ؛عرف

 «كلذب ةلصاحلا ةهبشلا لحأل يأ ؛ٌليلا تننظ :لاق اذإ ّدَحُي ال هنأ يأرلا باحصأ
 ا رك

 ىضق 7 تلا هنأ دواد د يبأ نو ءدحُي مل ةلاهمجلاب فرعي ناك نإ هنأ :يروثلا نعو

 انأ :يراجبلا لاق نكل [ محجر الو ءةئام دلج ُهَل اهلا تناك نإ اًهنأب كلذ يف

 لر يف ] 4 هللا لوُسَر رع قبحملا نب ةَملس ثيدحو ردح اذه يفنأ

 عوام تناك إو الغم عو رح يه ؛اَههَرْكَتسا ١ نإ ِِتأَرْما ةيراَج ىَلَع عفو

 نع يمزاحلا هاور امك دودحلا لرنت نأ لبق ناك "( اهلي لع ةيِراَح يِهف
 ۵ و يلع

 ال هنع عبطلا رفني امو «هنع ٌعبطلا رقي امم هنأل صأا يف تيم ءطوب لَو

 يفنأ انأ) :يراخبلا لاق :لاقو ء١ ۳٦ص :تايانملا باتك :رابتعالا يف يمزاحلا هلقن (1؟5)

 باتك :نئسلا ين دواد وبأ هاور ثيدحلاو .يذمرتلا ىسيع وبأ هنع هاور .(ثيدحلا اذه

 :عماجللا يف يذمرتلاو )٤٤١۸(. ثيدحلا :هتأرما ةيراجب ينزي لحجرلا يف باب :دودحلا

 ياآقشمل) ثيدحلا :هتأرما ةيراج ىلع عقي لسجرلا ی ءاج ام باب :دودحلا باتك

 .بارطضا هدانسإ ف ثيدح :لاقو

 :عماجلا يف يذمرتلاو .(4470) ثيدحلا :دودحلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (۲۲۷)

 ١(. 525) ثيدحلا :دودحلا باتك

 ام باب :تانيانجلا باتك :راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا يل يمزاحلا ه اور (5؟4)

 . ١٦ ص :فااتحت الا نم هتأرعا ةيراجب ىلز نمي ءاحج



 1 انزلا باک

 جرف يف جاليإ هنأل ؛دحي :يناثلاو نّرَمُي :ْمَعَل ءلوبلا برشك نع رْحَرلا ىلإ جات

 ةلمجلا يف اهئطوب دحُي ال نم ناك نإ :ثلاثلاو ءةيَحْلا حرفك وهف هيف هل ةهبش ال

 هذهو .لسغلا باب يف بذهملا حرش يف فتصملا هاكح «دحيف الإو دح الف ةجوزلاك

 ِرَهْظَأْلا يف ٍةَمْيِهَب َالَو «(ىّهَتسُم) هلوقب اهنع فنصملا ززتحا اهدعب لاو ةروصلا
 دحوي الو «ةابأت ةميلسلا عابطلا نأل ءهب عطق نم مهنمو «ريزعتلا بجاولا لب يأ

 ٌلعَقلا هبجاو :يناشلاو ءدحلاب هنع رجزي ال كلذ لثمو .لذارألا نم أردان الإ كلذ

 اح هبحاو :ثلاثلاو :©"'”هدانسإ مكاحلا ححص هيف ثيدحل «هريغ وأ ناك ًانَصْخُم

 ٠ .هريغو نّصحملا نيب قرفيف انزلا

 ارم ىرتشا ول امك ةهبش يف رثؤي الف ٌلطاب دمع هنأل ٍةَرَجأتسُم يف ْدَحْبَو هل اس عع
 عاضر وأ بسنب يأ ٍمْرْحَمَو يتاحابإلاب حابت ال َعاّضْبألا أل ةَحْيِبُمَو ءاهبرشف

 عوطقم رهو ةهبش هيف سيل الع فداص ئطو هنأل ءاَهَجْوَرَت ناك الإو «ةرهاصم وأ

 .دحلا هب ّقلعتيف هكرحتب

 لجرلا ىلع بجو لحجر ريد يف ىثنخ جلوأو ىشنخ جرف يف نصح وأ :ٌعْرَف

 لحرب طال دق هنأل الجر ناك نإ ريزعتلاو .ٌدلحلاو ةأرما ىثنخلا ناك نإ ُمْحَّرلا

 . ىثانخلا يف مّلسملا نبا هلاق ُرٌرعيف

 ,"””روهشملا ريخلل نونحبو يبص ىلع ًدح الف يأ «فيِلْكَلا :هطْرَصَو :لْصَف
 ام ءاشتسالا اذهو «فلكم ريغ ناك نإو ءدحلا هيلع بجي هنإف يأ ُتاَرْكّسْلا الإ

 فئانثتسا ىلإ ةحاح ال هنأ هريغو قالطلا يف مدقت دقو عضاوم يف ِرّرَحُمْلا ىلع هداز

 نم ىلع دح الف يأ هِمْئِرْخَ ُمْلِعَو فلكم هنأ ىلع صن يعفاشلا انماَمإ نأو

 وتقا ةميهب يأ ُهوُمئدَجَو نم 7:ا لو "بلا نع امنع هللا يير سبع نا نع (۲۲۹)
 ((57/48:435) ثسيدحلا :دودحلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور ]عَ لا اوفا

 .دهاش ةميهبلا ركذ يف ةدايزللو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو

 )7١4(. مقرلا :لوألا ءربلا يف مدقت (۲۳۰)



 نزلا باک 4

 .هنع ملقلا عفرل ملعلا لهأ نع هدب وأ «مالسالاب هدهع برقل انزلا ميرحت لهج

 ينعي رُو ,رذنملا نبال ًافالخ هعم دلح الو يأ ْمْجّرلا نَمْحُمْلا ُدَحَو

 ؛نصحع سيل قيقرلاف يأ رح «نينصح اسيل نونجلاو يبصلاف يأ لكُم ءنصح ا
 دق اناكو اّن نيد محجر ] لكلا هنأل (يَمِذ ْوَلَو ؛صقان رهو لامك ةفص اهنأل

 يف لعب ُةَتَفَشَح بيع 2" '”يرهزلا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امك [ انصخحا

 سيل دساف حاکن يف وأ نيمي كلم يف وأ ربد يف ئطاولاف يأ «حْحَص حان
 هنأ :يناثلاو «لامك ةفص هب لصحت الف مارح هنأل ءرهظألا يف ٍدِساَف ال نمشي

 «ناصحإلا يف اذكف بسنلاو ةدعلا يف حيحصلاك دسافلا نل ؛ناصحإلا ديفي

 نم ىلع محرلا بجي الف يأ ِقْيِلْكَتو هتُيرُح َلاَح بْييغتلا طاريشا :حصألاو

 ةباصإلا طرش نأب هل جتحاو «قيقر وأ نونحب وأ يبص رهو حيحص حاكن يف ئطو

 «لماك نم اهوصح طرتشيف «حيحصلا حاكنلا وهو ؛تاهجلا لمكأب لصحت نأ

 َلِماَكْلا أَو «ناصحإلا اذكف ليلحتلا هب لصحي ءطو هنإف ءكلذ طرشي ال :يناثلاو

 اناك اذإ ام هبشأف حيحص حاكن يف ئطو فلكم رح هنأل ؛ٌنَصْحُم صقانب ينارلا

 ناك سكعلاب وأ ةأرملا نود لامكلا لاح يف لحرلاو ةباصإلا تاجر اف «نيلماك

 ينازلا نأو يأ ءفنصملا دوصقم وهو ررحم ا يف يعفارلا ربع اذهبو انصح لماكلا

 نيئطاولا دحأ هيف ريصي ال ءطو هنأل ءال :يناثلاو «نصحم ا

 ُبْبرغَو ٍةدْلَج لام ٌرحْا ُرْكَبْلاَو «ةهبشلاب ءطو ول امك رحآلا كلذكو «هب انصحم

 دخ ارح ناك نإف ؛ركبلاب هنع رّبعلا رهو هريغ امأ «نصحلا ف قبس ام يأ ماَع
 ٍةَفاَسَمىَلِإ لسم حيحص يف ةدابع ثيدحل ماع بّرغو ؛"""ةيآلل ةدلج ةئام

 4450) ثيدحلا :نييدوهيلا محجر يف باب :دودحلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (۲۳۱)

 ٤٤و
 انيب ْئكذعأت لَو َةَدْلَج ةا اَمُهْنِم جاو لک رخت ين نارا ةر :ىلاعت هلوق (۲۳۲)

 ْنِم ةَقئاَط اَمْهَاَدَع ْدَهْسَيلَو رجالا مريو للاب تودي ْمْسُك نإ هللا نيد يف ةأر

 .[ ؟ / رونا ]4َنيِمْؤُمْلا



 ل انّرلا بات

 ةشاحيإ دوصقملاو ءاهيف رابحألا هيلإ لصاوتتو رضحلا مكح يف اهنود ام نأل ءرصق

 ىأر اذإ كلذو ءرصقلا ةفاسم قوف امف يأ ءاَهَقْوَف اًمق «هطوو هلهأ نع دعبلاب

 2" ””ماّشلا ىلإ رمُعو "دف ىلإ برع فض َقيَدَّصلا نأل ءهيلإ بيرغتلا مامإلا
f :ا  TY : . 

 نم عنملا ريغصلا يواحلا مالك رهاظو ل ”ةرصبلا ىلإ اًيلعو "3 ”رصم ىلإ نامثعو

 .نيتلح رم ةدايز ىلع بيرغتلا

 رجزلاب قيلأ هنأل «حّصألا يف اربع بلع هَل سيلف ةهج ٌماَمإلا نع اَذَِو

 انّرلا ِدّلَب نم بيرغ ُبُرْعُيَو «بيرغتلا ىّمسم لوصحل ؛كلذ هل :يناثلاو «فينعتلاو

 الب ىلإ الو «هدلب ىلإ برغي الو ؛ةشحافلا عضوم نع اداعبإو اليكتت وولي ريع ىلإ

 هل لصحي ال هنأل ٌمّصألا يف عم ِِدَلَب ىلإ داع نإ «رصقلا ةفاسم هدلب نيبو هنيب

 بيرغ يف روكذملا اذه مث ءطقف زيجولا يف ام وهو «هل ضرعتي ال :يناثلاو «شاحيإلا

 لاق ادلب نطوتي ملو ؛مالسإلا راد ىلإ يبرح رجاه نأب ؟ نكي مل ناف «نطو هل

 .ةبرغي مث ادلب نطوتي ىتح مامإلا فقوتي :يلوتلا

 تبرع اذإ اهنأل رحم أ جو عم لب «حّصألا يف اَهَدْحَو ةأرْما برفت الر
# 

 َلَمَح دق ؛يِنَع اود ؛ينَع اوذحخ ] :يلي هلا لوسَر لاق لا تالا ن داع نع م87

 .[مْجّرلاو ةا دلج بّلاب باو هوس ئفتو ٍةدلح هلام ركبلاب كلا دس هَل هلا
 (4T) ثيدحلا :ىئزلا دح باب :دودحلا باتك :حيحصلا ی ملسم هاور

 رثألا :ركيلا يفن يف ءاج ام باب :دودحلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور )۲۳٤(

OYA OVE) 

 نئسلا :رظني .(ربيح ىلاو ةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم يفني هه رمع ناكو) :يقهيبلا لاق (؟؟)

 .حيحصلا يف يراخبلا هاور :لاقو )١7447(( ثيدحلا :دودحلا باتك :ىربكلا

 :رظني .(رصم ىلإ بط نامثع برغو «ماشلا ىلإ نهض رمع برغ دقف) :يدرواملا لاق )5 ١

 :هييلع ةداهشلاو ىنزلا دح باب :دودحلا باتك :ينرملا رصتخم حرش ريبكلا يواحلا

 ٠0١. 4ص ۱۳ ج

 .(7485١؟) رثألا :دودحلا باتك :ىريكلا ننسلا ف يقهيبلا هاور (۲۳۷)
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 هبشأف ءبجاو رفس هنأل ءاهدحو برْعت :يناثلاو ؛كتهتلا نم اهيلع نمؤي مل اهدحو
 فالخلا قلطأ اذك اهدحو رفاست نأ اهيلع نإف ؛ةنتفلا فاخت تناك اذإ اهنإف ؛ةرجهملا

 نسمأ دنع ةاقثلا ةوسنلا يفو ًانمآ قيرطلا ناك اذإ ام. يلازغلاو مامإلا هصخو «نوقلطم

 ىلع لاملا تيب يف ال امام يف يهو «ةبهألا نم اهنأل «ةَرْجَأِب لو .ناهجو قيرطلا
 محلا يف امك مّصألا يف ْرَبْجُي ْمَل ٍةَرْجَأب .جورخلا نم يأ «عنما نإف «حصألا
 .بحاولا ةماقإ ىلإ ةجاحلل ربح :يناثلاو

 حاكتلاك رحلا نم فصنلا ىلع نسكيلف قرلاب صقان هنأل «نوُسْمخ بلاو
 ةدمك ةن :لوَق يفو دلجلا هبشأف ضعبتي دح هنأل ةنس فطن ُبرْغُيَو ةدعلاو

 . ديسلا قحل ًاتيوفت كلذ يف نأل برغي ال :لّوق يِفَو «ءالبإلا
 "رم ةَشحافلا نياي يتاللزإ :ىلاعت هلوقل هِيَ انزل لح ی (تْبْشَيَو :لْصف

 سل دل أل كرم رارفإ زا گات نأ لع ارین كاس
 تَه آرا ىَلَع سئتأ اي ذأ ] :لاَق تح فارتعإلا ا ل ؛مالسلاَر

 مو و
 ورْمَأ يف بارا امر ةنأل ناك انإ ازع انف هديد تو" زا نتا نإ ناف

 ا
 # # مد مك 8 2#

 آل مأ رح برش زا ترتب هبأ فرعی 4

 يف ةضورلا يف هححص امك ةداهشلاك ريسفتلا انزلاب رارقإلا يف طرتشي :ٌعّرف

 .ىرقألا هنإ :انه لاقو ؛ةقرسلا باتك

 درت الف قو معا طل أ لَو
 هنإف ؛ةنيبلا نع (رارقإلا) ب زرتحاو ' “يراحبلا هاور [ ترَظن وأ تْرَمغ وأ تلّبق

 ہ / ءاسنلا (۲۳۸)

 ٦۸٣ ۷) ثيدحلا :انزلاب فارتسعالا باب :دودحلا باتك :حيحصلا يل يراحبلا هاور (۲۳۹)

 يتسم :) ةحسنلا ف و
 ؟كلعل :رقملل مامإلا لوقي له باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (540)

 .(567514) ثيدحلا
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 حّرص دق هنأل ؛حّصألا يف الف بَرَه وأ يِنوُدُحَن ال :لاق ْوَلَو هعوحرل رثأ ال
 الف محرف عبتا نإف ؛عبتي الو ؛لاحلا يف ىلخي ؛ْمَعَن ؛عوحرلاب حرصي ملو «رارقإلاب

 . عوج ر لاب هراعشال ؛طقسي :يناثلاو «تامض

 .ًالوقنم را مل نإو هيج ٌرهاظلا ؟ ةقرسلا عطق يف اذه يتأي له :ٌعْرَ

 ةهبشل «يِه دخت ْمَلُءاَوَذَع اهن ٍةَوُسِن «عبرأ ي يأ خرا هان عر ةهش ولو

 كرل ةراكبلا دوع لامتحاو انزلا ىلع ةداهشلا دوج ول ءاَهْفْذاَق ألو ةَرذعلا ءاقب

 مهنأل تب مل اَهَرْيَغ نوقابلاَو ةانزل ةَيواَر ٌدِهاَش َنّيَع ولو ءضاضتقالا ىف ةغلابلا

 انز :مهضعب لاقو «ةادغلا انز :مهضعب لاق ول ام هبشأف ةدحاو نر ىلع اوقفتي م

 . يشعلاب

 امأ ضْعَبْمَو رخ نسم «عابتالل هبا وأ ٌماَمِإلا لا وعي هُيِفوتْسَيَو :ٌلْصف

 قلعتم دحلاو ؛هنم دحلا ىلع ديسلل ةيالو ال هنألف ؛ضعبملا امأو تانركذ امف حلا

 ماللار ةالصلا هْيَلَع هنأل «بجيالو يأ هدرهشو ماما روضصخ د بحتسْیو هتلمجب
 5 ماض سر#

 .ىهريضخب ملو ةّيدِماَعلاَو زام مجرب رم

 هيلع تهجوت ول امك هدي تحت نم مكحلا يلي نم مامإلا نم هيفوتسي عرف

 .لافقلا ىواتف يف ُتيأر اذك «همکاح هيلع ىضق ؛ةموكح

 ام ىلع َدوُدُحْلا اويا ] ْمالَّسِلاَو ةالّصلا ِهِيلَع هلوقل ديس َقِْقرلا حير مق عل كفا مل

 نإف «هتیالو مومعل ماَمِإلا وأ 01 يئاسنلاو دواد وبأ هاور [مكناَمِيَأ تكلم

 .[ةوُمحْراف هب اوُبَهْذِإ ]:لاق بف ١ لوسر نأ «زعام ةصق يف هةريره يبأ ثيدح يف (141)

 .(271071) ثيدحلا :قالغإ يف قالطلا باب :قالطلا باتك:مبيحصلا يف يراحبلا هاور

 )١5( ثيدحلا :انرلاب هسفن ىلع فزتعا نم باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 )۲١١۹(. مقرلا ف مدقت دقو [ سيا اي ودا ] :ةأرملا ف ررهشملاو .باتكلا نم

 باب :دودلا تا ا ل دا ربأ هاور ؛4 بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا )۲٤۲(

 مجرلا باتك :يريكلا ندسل يت يئاسنلاو .(8 477) ثيدحلا :ضيرملا ىلع دعا ةماقإ

<< 



 انّرلا بات 1۸

 حالصإ ضرغل ديسلا :يناغلاو فانلق ال «مامإلا :حصألاف «هتماق إي ي يأ ءاَعّرانت

 :يناشلاو دلا ضعب هنأل رغب ديس أَو هلا مامالل نالامتسا امهو فكلم

 ر

 ,كدف ىلإ ُهَتْمَأ برع رمع نإف «فيعض وهو ءال

 يقب ام دبع هنأل ءال :يناثلاو ءديسلا ةضبق نع هحورخل رك بتاكل نأ

 ثيدحلا مومعل ْمُهَدْيَِع نودي َبَناَكْمْلاَو ؛َرِفاَكْلاَو ؛قيسافلا نأ أَو مهرد هيلع

 يف هيلع ّصنو ءاهلهأ نم اوسيل ءالؤهو ةيالولا ىنعم ىلإ ارظن ءال :يناثلاو ءفلاسلا

 ريغ هنأل ءال :يناشلاو .هسفن قحل هبدؤي امك رعي َدّيَسلا ّنأَو «بتاكللا يف ّمَألا

 هنأل ءال :يناشلاو ؛مامإلاك ,ٍةَبوُقُمْلاب هنيا ْعمْسَيَو «داهتحا ىلإ رقتفيو «طوبضم

 . بيدأت وهف دحلا ف برضلا فالخج «هيف مهمحازي الف ؛ةاضقلا بصانم نم

 هبيذعت لوطي الو ففذت ةرحصب ال يأ ِةلَِتْعُم ٍةَراَجِحَو ِردَمِب ْمْجَرلاَو :ٌلْصف

 له زعام يف ةياورلا تفلتحخاو ؛ِهِمْحَر دنع يأ لجل رفح لر «ةفيفحخ تايصحب
 :ةديرب ثيدح نم هيفو ل :يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم يفف ؟هل رفح

 نم رهاظلا نألو «فشكنت العل ةي تّ نإ ٍةَأْرَمَِل باعا :حنصألاو , 9

 هنأل ؛الف ؛رارقإلاب تبث نإو ؛لهسأ ةرفحلا يف مجرلا نوكيف عوجرلا مدع دوهشلا

 اه رفحي :يناثلاو «ةرفح يف تناك اذ ل ب نكست الف برنار را اه نع امتر

 “لسم هاور [ هرم تناکو اَهردص ىلإ ةيِدِماَعْلل رفح ] الا هنأل ؛اقلطم

 :حيحصلا يف ملسم دنع هلصأو .(۷۲۳۹) ثيدحلا :هتديلوىلع دحلا لحرلا ةماقإ باب ٠

 197١(. 5/9149 ثيدحلا :ءاسفنلا نع دحلا ريسأت باب :دودحلا باتك

 ثيدحلا :انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب :ةودحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (۲ )٤۳

 ىلإ هب ب انقلطناف) :َلاق [ ُهَمحْرَن نأ اَنَرمَأَف ] :هظ ديعس وبأ لاق هيفو .(1134/)

 .(ُهَل انرفَح الو هاو اًمن) : :لاَق «(دقْرَغْلا عيب

 :َلاق َةَدْيَرُي نأ هيو (153 5/989 ثيدحلا :دودحلا باتك :حيحصل حيحصلا يف ملسم هاور (؟44)

 بحرف هب رَ م ةرفح هل َرفُح ةَعباَرلا تناك القر
 َرِمُأ مث ] :هظفلو يلد ثيدحلا :دودحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (؟4)

>> 
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 .هيف بابحتسا الو «مامإلا ةريحخ ىلإ هيف رمألا نأ :ثلاغلاو

 ءًاضيأ كلذك «نْيَطرفُم درو رَحَو اوسم ُهَسْفَن أل ءٍضَرَمِ رخ الو
 هلتق ىلع كلذ ُنْيِعَيف يمرلا ءانثأ يق ٌّعَحَر اعر هنأل «راَرقاي تبت نإ | رخو :ليقو

 ؛لتقلا نود عدرلا دوصقملا نأل «هنم هؤرب يحز اذإ ي أ ءضّرَمل دلج رخو

 ةياغ ال ذإ رحوي الو يأ كلج هرب جري مل انإف ءلتقلا ىلع نيعم ذهتيح دحل او

 نص ةئام ِهْيَلَع نوحرعلا وهو يأ «لاكشيب ْلَب :كلهي العل طوس آل رظتنت
 يكرم هب برش نوُسْدَخ ناک إبق دود يبأ ننس ن هيف صنلل خارمش

 ا ا برشا هل لب لاكذعلا نيمعتي الو :؛ تسلق «ةئام عومجملا نوكيل

 يأ ,ملألا ضب لاي ٍضْعَب ىَلَع اَهْضْعَب سكني وأ ناصغألا ُهسَمَتَو ؛بايثلا

 نإو اضبأ كش اذ |اذكو دحلا طقسي مل ضعب ىلع اهضعب سبكني م وأ سمت
 انركذ امم برض نأ دعب يأ أرب ؛ نإ «طرقسلا ناعإلا يف هصن ىضتقم ن ناك

 مقلع
 ءءْرَّدلا ىلع ينم ٌدَحْلا نال فؤرب قفتا مث هنع جح اذإ بوصغملا فالخب يأ فرج ا

 .ةلاع ال ءاّحصألا ّدح ٌدحي هنإف كلذ لبق ئرُب اذإ امأ

 «تقولا لادتعا ىلإ ٌرحَوُي لب كالهلا ةيشح «نيطرفم ٍدّرَبَو رح يف دلج الو رو هه و م س ا هير

 ضَرَم يف ُماَمإلا َدَلَج اَذِإَو ءفذقلا دحو صاصقلا فالخب ةقرسلا يف عطقلا اذكو

 .[ اًمِرْدَص ىلإ اهل َرِيُحف ءاهب

 نم كي هللا لوُسَر وِباَحْصَأ ضب ربح هنأ ؛مفِيَح نب ٍلْهَس نب َةَماَمَأ يبأ نع (؟17)

 ةيِراَج هلع تحدق ءمظَعِىَلَع ةدْلج اعف يأ تح ْمُهنِم لُجَر ىّكَتشا هنآ ؛ راّصنألا

 ْمُهَربخَأ نووي هيؤق نم لاحر هيلع لح امل ؛اَهِئاَع مقوم ءال سهم مهِضْعَتِ
 .يلَع تلح ٍةَيِراَ ىلع ُتْمَقَو ذق يتاف ل هلا َلوْسر يل أرتفتسا :لاقو .كيذب

 يذلا لم لا نم سانلا ّنِم ٍدَحَأب اتيأر امر :اولاقو كب هللا لوُسَرِ كلَ اريك
 هللا ُلرْسَو رم ] مَع ىلع دلح الإ وه ام اقع تحس كي ءالَمح ول وب و
 :نتسلا ي دواد وبأ هاور .[ ٌةَدِحاَو ٌةَبْرَض ُهوُبرْطَيق ارش ةئام هَل اوذعأب نا هلي

 .(1447/5) ثيدحلا :ضيرملا ىلع دحلا ةماقإ يف باب :دودحلا باتك
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 ٤  7د 7 3 .

 :هيلع .ميقأ بحاو نم لصح فلتلا نأل ,صنلا ىلع ناَمض الف ٍدْرَبَو رح وأ 5

3 5 3 5 

 و ياعفو 1 0

 . هبوجو بهذملاف :ةضورلا يف لاق نكل «لاق امك ره «بححسم ريخاتلا



 رجلا زارو
 سرور فلا ىلا ناسا

 علا ظ
 ,A م 9 .

 0 3 لي كدب ريغ و ا

 ءانزلا ىلع ًاسايق نونحبو يبص ىلع دح الف يأ ُفْيِلْكَتلا ِفِذاَقْلا دَح طش

 الف ررحلا ىلع ًادئاز هركذ اذك «ًافلكم نكي مل نإو دحي هنإف يأ «ناَرْكَسلا الإ

 هّركملا ىلع دح الف يأ ٌراييخالاَو هريغو هلبق بابلا يف كل هتفلسأ امل هيلإ جاتحي
 .اضيأ ءارلا رسكي هركلا ىلع اذكو نع عوضوم هنأل رز «رزعي الو «فذقلا ىلع

 لتقيف هدي ذحأي نأب هل ةلآلاك هركملا دي لعج نكمي هنأ لتقلا نيبو هنيب قرفلاو
 نكي

 أا ُرَرَعُيَو «هب فذقيف هربغ ناسل ذحأي نأ نكمي الو ءاهب

 ب لع لاذ نال قس اولا فَ دخ لو يما هب حرص امک انج

 َنيِناَمُت مهول حافل :ىلاعت هلوقل نوئام ٌرُحْلاَو «ىلوأ باب نم هفذقب دحي الف

 دحك فصنلا ىلع هيف قيقرلا ناكف ضعبتي هنأل نوُعَبْرَأ َقِْقَرلاَو 2" *9ةَدْلَج

 لبقت ال دبعلاو ادب ةداهَض ْمُهَل اولبقت ًالوإ» :هلوق ليلدب ٌرارحألا ةيآلا دارمو ءانزلا

 ذقي مل

 وأ ناك ًايبص يأ

 نإو هتداهش
 ْوَلَو ناَعللا يف َقَبَسَو .ناصحالا فوذقملا طرشو يأ ءداصخإلا لا

 َنيِناَمُن ْمُهَوُدِلْجاَف َءادهش ِةَعَبرَأب وتاب مل مَ تاَنصْحُملا نور ني دلار :4 / رونلا (149)

 .يدرّقساَملا ْمُه كيرا ادب ااش هيل اوي الو دلج



1rبفَذَقْلا دخ باك  

 ةعيقولا ىلإ ةعيرذ ةداهشلا ةروص ذحتت المل ,رّهَظألا يف اوُدُح انرب ِةَعَبْرَأ نود َدهَش

 ةو ْعِمْرَأ اذكو ؛نيكتاه ال نيدهاش اًراج مهنأل ءال :يناثلاو «سانلا ضارعأ يف

 ملف ةداهشلا لهأ نم اوسيل مهنأل ءبَهْدَمْلا ىلع ,ةمذ لهأ يأ ؛ٍةَرفكَو ٍدْيِبَعَو

 ناصقن ةلزنم ةفصلا ناصقن لزتتو ؛نيلوقلا درط :يناثلا قيرطلاو :فذقلا الإ اودصقي

 اوناب مث دوهشلا ةفصب لاخلا رهاظ يف اوناك اذإ اميف ةلأسملا مامإلا روصو «ددعلا

 افذق مهلوق نوكيف مهيلإ يغصيال ملاح ملع اذإ يضاقلا نأ هدارمو «ًاديبع وأ ًارافك

 .ةداهش ضرعم يف ال ًاضحم

 لاق نم ىلع دح ال هنأل ؛اعطق ّدح ال يأ الف ِهِراَرْقإ ىَلَع ٌدِحاَو هش وَر
 .رييعتلاو فذقلا ضرعم يف ركذ نإو «تينز َكنأب تررقأ :هريغل

 ةفصلاو سنحلا قافتا دنع نوكي امنإ صاقتلا نأل ءاصاقت َسْيَلَف اًكَذاَقَت ولو

 يف فوذقملاو فذاقلا فالتحال يواستلا ملعي ال ذإ «ةفصلا يف ناقفتي ال نادحلاو

 ؛َعقْوَمْلا عقب مل ءاقيسالاب ُفوَدَقَمْلا َلَقعسا وو ابلاغ فعضلاو ةوقلا فو ةقلخلا
 .ةيعرلا دحنأ هافوتسا ول انزلإ دحك

 ؛نيهجولا رهظأ يف دحلا طقس لامىلع دحلا نعىفع اذإ فوذنملا ثراو :ةَدِئاَف

 . هتلقن اهنمو هيواتف يف يطانحلا هلاق ؛نيهجولا رهظأ يف لاملا بجي الو

 هنأ رهاظلاف ؛ةَظَْحْلاَو ىلاعت هللا الإ هعمسي مل ثيحب ةولخ يف فذق اذإ :ّغْرَ

 الإ ةرحآلا يف بقاعي الو «لذيإلا ةدسفم نع هّرلخل ؛دحلل ةبجوم ٌةريبك سيل

 .نيذدلا ريع خيشلا هلاق ؛هيف ٌررض ال ابنك بدك نم باقع



 فر
 يرجنلا سما ربع
 ۾ روزل شلال کما

 نسا عش ع ءال عش وْ ارل رسک نسل عتب يه :ةترسلا
 ُلْصأو .ةَكَراَسُمْلا نِ دوعام وزر ْنِم هح 2 ٌرخإو ةيفجع ريل لام ذأ : :اهرشسكو
 ُراَبَألاَو را قراسلاو# :ىلاعت لوقو عاملا بالا

 َنسيَي قْرفْلا يف ةَ رّشلا ىَلَ ويو ككَش يذلا تّ يعمل مَن مَلو ىو ةريهشلا

 َوْهَو ةَقِرَسسلا يف عطقلاو هيلا
 اند عبر يِف اسم اهب ام توو ٍدَحَْع ي سحب دي
 :هلقب يكلاَملا ب باهولا ا ُدْبَع يِضاَقلا ةباَحأ

 لا ةَمْكِح ْمَهْفأق لاَملا ةياَقو اَمّصحْرََو اَهَالْعَأ سفنلا ةياقو

 هب طق ا ل تاک ول ديف نأ سو اسما عب يدب ارح وهو

 مرغلا طلع ؛اهتلباقم يف مرغلا ةلوهسل «فارطألا ىلع تايانحلا ترثكل «هبراقي اع
 ىلع تايانجلا تريل هب یدو ام ةقرس ين ًالإ ٌمطقت ال تناك ولو ءاه ًاظفح
 .اه ًاظفح ليلعتلاب كلذ ظفحف ؛لاومألا

 :ٌروُمُأ قوُرْسَمْلا يف ِهبوُجْوِل طَرتشُي

 راد مُسبُر يِف الإ قراّسل ا دي ُعَطْقُ ال ] :كي هلوقل ِراَِو عبر ُهنرَك ©

 هللا م ًالاكن اًبسك اب ٌءاَرَح مهيدي اوُمطْقاَف ةقراسلاو قراسل ار :۳۸ / ةدئاملا )۲٤۸(

 .میکح ريرَع هاو
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 ةَقٍرَسلا ٍعْطَق ب

 نإ عطق اشوشغم قرس نإف يا ءاصلاخ لرل ظفللاو هيلع قفتم [ادعاصف
 يقو رانيد عبر هتميق ام وأ رانيد عبر امإ يأ ,ُهَتَمْيِق وأ ءالف الإو اعبر اصلاخ غلب
 ُهَمْيِي جم يف مط ] ُمالَّسلاَو ةالصلا هلع هنأ رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا

 هتميف

 ٠ كلاذ ذإ رانيد مر ةميق يهو [ ٍمِهاَرَد هال - نم لغفل يِفَو -

 باصنلا ريتعيو نامزألاو دالبلاب فلتخت ةميقلاو ءبورضللاب نوكي ميوقتلا :ٌعْرف
 .زرخلا نم هجارخإ تقو

 نأل ٌّمّصألا يف َعْطَق الف ًابوُرْضَم اعبر يِواَسب ال ةكْيبَس اعبر قر ولو
 مّرقن انأ هدّيؤيو ؛بورضملا ىلع عقي مسالا اذهو ؛رانيدلا ظفل ربخخلا يف روك ذملا
 مامإلا هححص ام اذهو «علسلاك ٌمرَقُم بورضملا ريغ نإف ؛هريغ نود بورضماب
 باصن ىف امك باصنلا ردق نيعلا غولبل عطقلا بجي :يناثلاو «يدابعلا هب مزحو
 . لينيح ىوتفلا هب يغبنيف ؛نورثكألا لاق هبو ءةاكزلا

 ىلع عطق الف ؛اعبر غلبت ةعنصلاب هتميقر ؛ ؛عبر نود هنزو ًامتاح قرس ول : عرف

 . نزولاب ار ابتعا ؛حيحصلا

 نع سلا عبو ةفرسب عطقب لا:

 ءاهنيع ةقرس دصق هنأل مق اعبر يوان ال ًاسوُلف اهن ريناد َقْرَس ْوَلَو
 نم ًاباصن جرح أ هنأل حملا يف هج راي عبو مامن هيج يف ٹر بو اذكو

 ال :يناثلاو «هتفصب لهجلاك رثؤي ال قورسملا سنج لهجلاو ؛ةقرسلا ا
 .اهنيع ةقرس دصق هنإف ؛اسرلف هنظ ام فلاخيو ؛باصن ةقرس دصقي م هنأل ذإ

 ف لسو شرو عنو ين ذل ل :هلظفلو «(1۷۸۹) :ثايدحلا
 .(0 ٣/1۸4ر ؟) ثيدحلا :اهباصتو ةقرسلا دح باب :دودحلا باتك :حيحصلا

 يف ملسمو .(515-51048) ثيدحلا :دودحلا باتك ؛صيحصلا يف يراخبلا هاور (52)
 0١5/85/59 ثيدحلا :دودحلا باتك :حيحسملا



 ra ٍةَقرْسلا عطف باك

 ةرمو هفصن ةرم جرحأ نأب ؛ادعاصف يأ «نيترَم زج نم اباصن جّرخأ ولو
 يأ ,ىرخأ َةَقٍرَس يناثلا ٌجاَرَخإلاَف ززجلا ةداعإَو كلاما ُمْلِع َللَحَت نف «يقابا

 للحختي مل نإو يأ و «عطقلا بجي مل باصنلا نود ةعفد لك يف جرحملا ناك ناف

 هلشم زرح نم ًالماك ًاباصن جرخأ هنأل ٌحّضَأْلا يف عطف رجلا ةداعإو كلاملا ملع

 زرح نم باصنلا ذحأ هنأل ؛عطق ال :يناثلاو ةدحاو ةعفد جرخأ اذإ ام هبشأف

 امك ريغ ال همامت ًايئاث ذحأو ءباصنلا نود ًالوأ ذحأ هنأ :ةلأسملا ةروصو :كوتهم

 .هفالخ بيطلا يبأ يضاقلا مالك يف ناك نإو ؛نيسح يضاقلا لاق

 لصف اع هنأل ّحّصألا يف َعِطْق باص ّبّصْناَف اهون ٍةَطنِح َءاعو بقت ولو

 ببسلاو .ةرشابح ال ؛ببسي جرح هنأل ؛عطقي ال :يناثلاو «لاملا توفو زرحلا كته

 .حصألا ىلع ًائيشف ائيش وأ ةعفُد ْتّبَصْنا ءاوسو هب عطفي الو فيعض

 ّالإَو ءاباصن قرس امهنم دحاو لك نأل ءاَعِطُق نباص جارخإ يف اكرتشا ولو
 قرسي مل امهنم الك نأل ءامهيلع عطق الف باصن جارخإ يف اكرتشا نإو يأ هَالَف
 سيلو ©*10[ادعاّصُ رايد مر يف اإ قراّسلا دي حطت ال ] : ناكا لاقو هفصن الإ

 حورلا ةياقو صاصقلا دوصقم نأل ؛امهيلع صاصقلا بجي ثيح لتقلا يف ةكر شلاك

 راثكتسالا ةقرسلا دوصقمو «هدوصقم توفيف ئطاوتلا ىلإ ىذأل طقس ولف ءوضعلاو
 .هلصحي ال كلذل ؤطاوتلاو لاملا نم

 ءارس يأ َعطَق الف غد الب ٍةَْم َدْلِجَو ؛ابلكو ؛ًاريِزنخَو ؛ارمخ َقّْرَس ؤو
 ,حْيِحّصلاىَلَع عطف اباصن ٍرْمَحْلا ٌءانإ علب فإف ءلام.سيل هنأل ؛ٌيمذ وأ ٌملسم ُهَقرس

 يف ةهبش ريصيف ةلازإلا قحتسم هيف ام نأل «عنملا :يناثلاو ءزرح نم اباصن قرس هنأل

 نإ لَو ءرمخلا هبشأف يهالملا تالآ نم هنأل يوو روبط يف َمْطَق الو هعفد

 نورثكألا هححص ام اذهو «زرح نم ًاباصن قرس هنأل هب «َعْطُق اباصن هرم علب
 اذإ ام فالخلا لح مث ملغ ل و حصا يناثلا :ْتْلُق «هبقع فنصملا لاق كلذلف

 (؟45) مقرلا يف مدقت (151)



 دصتق اذإام اضيأ هلحمو ؛دواد نبا هلاق اعطق عطقيف يمذل ناك نإف لسم كلذ ناك
 لصأ يف هب مزج امك ءاعطق عطق الف ءاهداسف رسيت اهجارخإب دصق اذإ امأف ةقرسلا
 . ةضورلا

 قيقحتلاو :لاق ءافالخ هيف خويشلا ضعب لسقن ءزرسحلا ٌلفق قرس ول :ّعَرف
 .ىلوأ ةتسفنف هريغ زري هنأل «عطقلا بوحو

 قر نم ىلع عطق الف يأ هريل اكلم هوك :يناثلا طرشلا يأ ؛يناثلا ©
 يرو لكأب باص نع يف صقل أ رجلا نه هجارخإ لق «ةبهر رک وريو ثزإب كَل ولف ءامحوحو رحأتسملاو نهترلا ديك ديك هريغ دي نم هسفن لام

 هنألف ؛ةيناثلا | يف امأو «هكلم لإ جرحأ ام هنألف ؛لرأل يف امأ ,عطقُي مل «قارح
 هنإف جارخإلا دعب صقن اذإ امع (هي صقر هلوقب ززتحاو ءاباصن زرحلا ا
 كمتع هيدي ام نأل صْنلا ىَلَع ُهَكْلِم «قراسلا يعي نعي ؛ىَعْذا نإ اَذكَو «مطقي
 لاق بط يعفاشلا نع ىورُي امك فيرظلا قراسلا ره اذهو «عطقلا يف ةهبش راصف
 عم ةأرماب هانز ىلع ةنيب تماق اذإ ذإ ام نيبو اذه نيب قرفلاو : :هيواتف ف لافقلا
 تناك ءاوس رمال ذب دلل هم تس ل وکو ن مح ل
 يرجي لاملا ن اهضبقأو هنم اهبهو اهالوم نأ ىعَدا | | اذإ هجو ةّمألا يقو ءةَمأ وأ ةرح
 يف ينايورلا لاق ؛هاعدا امب. ةنيب ماقأ اذإ ام ىلع صنلا لمحو دحل ا عفدل ةعيرذ كلذ وی ل لقا طقس الها :جرخم لوق وأ وجو ثر ؛قيقحتلا هيف
 يعدم فلح اذإ ام لوقلا وأ هحولا اذه لحمو «داسفلا نمز ف هحو اذهو :ةيلحلا
 مط لفل م هيلع عدلا قل م ادإ بأ امذسأ ف أب م د تمل © ةقرسلا
 اضيأ فالخلا لحمو ءاعطق عطق الف «قراسلا اسلا كلم ناك لاملا نأ هنم قورسملا رقأ ولو

 .هنيميب هنم ذوحأملا لوق لوقلا لب هيف هلوق لبقي الف لاملا يف امأ ءفنصملا مالك يف حيرص وه امك عطقلا طوقس يف
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 ام ىعدا هنأل ؛ال :يناثلاو ءةهبش الب ًاباصن قرس هنأب رقم هنأل ّجَمعَأْلا يف ٌرخآلا
 .عطقلا طقسيف هكلم هنأ هنم قورسملا لاق ول امك راصف ؛عطقلا طقسل هيف قدص ول

 هل نأل هُبيِصَنَلَق نإَو ِرَهْطَألا يف َمْطَق الف اكرم هكيِرش زرِح ْنِم ّقَرَس نو

 يف هل قح ال ذإ ءبجي :ينافلاو ؛ةكرتشملا ةيراحلا ءطو هبشأف ءاقح ءزج لك يف

 ِنَع َهوُدُحْلا اورد ] :ُمُالّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل هيف ِةَهْبُش ْمَدَع :ثلاثلا ©

 يف ئت نأ مالا نإ لبس عف حرم هَل ناك نإ بعمان

 عْطَق الف «”"دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق [ ةَبوَقُمْلا يف ئِطخُي نأ نم ري وفعلا

 ام عورفلاو لوصالاب جرحخو ءداحتالا نم امهنيب امل ءعْرفَو ٍلْصأ لام ٍةَقرسِب

 قاقحتسا ةهبشل ليسو «هانركذ ام ءافتنال عطقي هنإف مهريغو ةوخالاك ؛امهادع

 لالا ناك اذإ يأ ,رخآلاب ِنّيَجْوَز ٍدَحَأ عطف :ٌرَهْظَأْلاَو هديس ٍدّيَك هديو ةقفنلا
 كلمي وهو «هلام يف ةقفنلا قحتست اهنإف ةهبشلل ءال :يناثلاو ؛ةيآلا مومعل هنع ًازرحم

 زارحال جورخلا نم اهعنم اضيأ كلميو .كلام دنع فرصتلا نم اهعنمو اهيلع رجحلا

 رهظيف ؛ارهم وأ ةقفن وأ ةوسك هيلع تقحتسا ول :ْمَعن ءانهاو هعم زرحلا راصف اهنام

 نم اباصن قرس اذإ نيدلا بر قح يف امك ءافيتسالا دصقب تذحأ اذإ عطق ال نأ

 .نويدملا لام

 لصوص نس يس #١ ارح سس

 ل ةهبش ال ذإ طف مهن ره سل ةَئاَط رر نإ لامل تیب لام قرس نمو

 يأ و ْمُهَكْلِم هنأ ىلع ًاعيرفت ةقزترملل ُدَعُمْلا ءيفلا اذكو :ٌمامإلا لاق «كلذ نم

 لامك قوُرْسَمْلا يف ُقَح هل هَل ناك نإ هن :حّصألاف ءزورفملا ريغ نم قرس نإو

 يف امك ًاقلطم عطقي :يناثلاو ؛ةروكذملا ةهبشلل ةهبشلل الف ريف وَ ٍةقدصكَو َحلاصَم

 قرس نإف «تاقدصلا لام نم قرس اذإ اذهو اهئافتنال يطق رر «لاومألا رئاس

 اذه :لاقو )١١١/۸١١۳(« ثيدحلا :دودحلا باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور )۲١۲(

 .صيخلتلا يف يهذلا هفعضو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح
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 هنأكو .يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف وهو رحل ي يف هلصف اذك .الف اصلا لام نم

 ! ملاصملا لام نم قرس اذإ يمذلا امأ :ملسملا يف اذه مث ؛ُلْبَف هل هركذل انه هفذح

 ملو تام نم لام نم قرس اذإ اذكو ؛نيملسلاب صوصخ هنأل عطقي هنأ :حيحصلاف

 ناك نإ هنأ يدنع بهذملا رهاظ :ينايورلا لاقو ؛ًاثرا هلاقتنا | ىلع ءانب اثراو فلخي

 حلاصمل ناك نإو نيملسملل ًاعبت اهيف لحدي هنأل ؛عطقي مل ةماعلا حلاصملا هوحول ادعم

 رئاسك ِهْيَراَوِسو ریزان | اذكو يأ هِعْذِجَو جسم باب ُهُعْطَ :ُبَهْذَمْلاَو

 فوقسلاو باوبألا يف هجو جيرخت مامإلا ىأرو «مهرثكأ هب باحا ام اذهو ؛لارمألا

 لامك مهقوقح اهب قلعتتو ؛نوملسملا اهيف كرتشي دحاسملاو ءدجسملا ءازجأ اهنأل

 ةحلصمل كلذ نأل جرت َلْيِداَنَكَو «لامعتسالل ةدعملا يأ ءهرصح آل «لاملا تيب

 نيسح يضاقلا ىعدا لب «ةعامج هب عطق ام اذهو ءلالا تيبك قح هيف هلف نيملسملا

 الا عفتنيل تدعأ رصحل ا نأ هيف نحن امو عذجلاو بابلا نيب قرفلاو «هيف عامجإلا

 دجسملا نيصحتل عوذجلاو فوقسلاو باوبألاو ءاهب اوكيضتسيل ليدانقلاو ءاهب

 «باوبألاك ةنيزلا الإ اهنم دصقي الو جرست ال يلا ليدانقلاو «عافتنالل ال هترامعو

 دصقي ام نيب قرفلا :اهثلا ءهجوأ ةثالث امهوحنو ليدانقلاو رصحلا يف مامإلا ركذو

 رمح لا وأ بابلا قرس اذإ يمذلا امأ «ملسملا يف اذه لكو ةنيزلا وأ ةءاضتسالا اهب

 ُهَمْطَق :حّصألاو «يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف هركذ امك اعطق ُمْطَنُي هنإف امهريغ وأ

 نأ انلق اذإ امأ «عطقي ال :يناشلاو «زرحم لام ُهْنأل ةبعكلا راتسأ يف امك يفوقؤمب

 ىلع امأو «تاحابملاك نييمدآلا كلم نع كفنم هنألف ؛هدحو ىلاعت هلل هيف كلملا

 ةهبش الو قاقحتسا هيف نكي مل اذإ فالخلا لحمو ؛كلملا فعضلف لوقلا اذه ريغ

 .ًاعطق عطق الف ناك نإف ؛قاقحتسا

 .فالح الب عطق ةهوقوم ةرحش ةرمث وأ ةفوقوملا ضرألا ةلغ نم قرس ول :ٌّعّرَف

 :يدرواملا لاق !ريخلا هوحو ىلع وأ ةماعلا تاهجلا ىلع ًافوقوم الام قرس ول :ٌعّرف

 .حلاصملا يف نيملسملل عبت هنأل ! ًايمذ قراسلا ناك نإو :ينايورلا لاق «عطقي ال
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 نقلا ديعلاك ةميقلاب 00 ,ةَنونْجَم وأ ٌةَمئاَ هيلا

 . كلملا فعضل

 عال :يناشلاو «قيقر هضعبو رح هن

 طفلا بجي مل نإو ؛لاملا تيب ةيراجب انز نم ىلع دحلا بوحو حيحصلا :ٌعْرَ

 كلا فرع

 زرحلا فلتخيو ءزرحم سيل ام ةقرسب عطق الف يأ ءًأزَرْحُم هوك :عيارلا ©

 امهركذ نيئيش ىلع هتنايصو لالا زارحإ يف ليوعتلاو «لاوحألاو لاومألا فالتحاب

 جسم وأ َءاَرخَصب ناک نوف هعِضْوَم ٍةناَصَح ْوَأ ٍةَطَحَالُمب :لاق ثيح فنصما

 e كا ناك ْنِإَ «ماللا رسكب يأ :ظاجل مود طرتشا

 اهتسافن عم يأ * "باود ُزْرِح ٌلْبْطْسِإَو مارد طرشي الو يأ ,ٌداَتْعُم ٌظاَحْل

 E ناجم عايل باو يآ آل ءاهتميق ةرثكو

 ٍبايِثَو ٍةَينآ ٌرْرِح اَهَمفْصَو راد ٌةَصْرَعَو «هجارخإو هلمح لهسيو فخي ام فالخب

 ةسيفنلا بايثلا اذكو «نزاحملا يف زارحإلا امهيف ةداعلا نأل ِدْقَتَو يلح ال قلد

 .ةعينملا قاوسألاو تاناخلا تويب يفو رودلا يف زرحت

 فرعلا نأل ٌرَرْخُمُف اعاتم دست وأ بوت ىلع اج أَ َءاَرْخَصب مان ْوَلَو

لا عفر ول لكو ءاوَرْخُم يقب ام هنأل ا نع لاق بَل وق «كلذب ضا
 قراس

 نإ ! َءارخّصب هبرقب ُهَعَضَو عامو بوو «بوشلا ذحأ م بوثلا نع مئانلا

aعضوملا يف نوكي ال نأ طرتشي لهو .  

َع ُهَترْدُق ظِحلُمْلا | رشواا معن : :امهُّحصأ ؛ناهحو هيف ؟نيقراطلا ةمحز
 عم ىَل

 نع ديعبلا عضوملا يف هب قراسلا يلابي ال يذلا فيعضلاف يأ :ةئاغيا | وأ ةوقب قرا

Eرج ناطق يوق اهب ناک نإ ة ٍةَراَمِعْلا نَع ةَلصَقم يصفنم رادو ءلالا  

 دحأ اهيف نكي مل نإو يأ لَ 7 «كلذ فرعلا ءاضتقال ِِقالْغِإَو بالا حق عم

 .(باّوَّدلا) هبارص :شماهلا يف خسانلا لاق :(۲) ةحخسنلا يف (©)
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 وهو دحأ اهيف ناك نا اذكو ءأقلغم وأ احوتفم بابلا ناك ءاوس «ةزرحم تسيلف
 :امهدحأ ؛ناهجوف ؟ ًاقلغم ناك نإف ءحوتفم بابلاو مئان هنكلو ايوق وأ يوق ريغ

 زر اهنأ :يناثلاو ءررحملل اعبت فنصملا مالك رهاظ وهو ءاضيأ ةزرحم تسيل اهنأ
 اح ٌةَلِصَتُمَو ءىوقألا هنأ :ةضورلا يف لاق ءبرقألا رهو :ريغصلا حرشلا يف لاق
 ناكر هيو فال نم رطخ ىلع قراسلا نأل مان ولو ٍظِفاَحَو هقالغإ ْعَم

 ءعيضم ءيضملا هنأل اليل زج رع ِهِمْوَنَو «بابلا يأ ,هجتف َعَمَو ناری اب ؟"”هتناعتساو

 نوكي :يناشلاو «حوتفم بابلاو دحأ اهيف نكي مل رل امك ٌمّصألا يف + اراه اذكر
 نم نمألا نمز يف هلحم هجولا اذهو ؛مهتبقارمو ناريبلا رظن ىلع ًادامتعا از
 ُهَلْثَعَت ناَظَقَي اذكو ,ةضورلا لصأ يف نيب امك يلايللاك مايألاف الإو غو برا
 «زرح اهنأ :يناشلاو «بابلا حش عم ةبقارلا لامهإب هريصقتل حّصألا يف راس
 غلاب نإف ؛ةظحالملا يت غلابي مل اذإ ذإ ام فالخلا لحمو ءامئاد ةبقارملا رسع ههجو لعلو

 دحأ اهيف نكي ملف رادلا يعي تلح إف ءاعطق عطقيف ةصرفلا قراسلا زهتناف اهيف

 فوحلا تقو يف ًازرح تسيلو يأ ِِِقَلْغِإَو نمأ نمر اراه رج اَهّنأ :ْبَهَدَمْلاَ
 دقق نف :هلوق ىنعم ا اذهو ًالصأ ازرح نكي م ًاحرتفم ناك نإو «يلايللا يف الو

 لعج نمو «بيذهتلا يف باوحلا وهو رهاظلا وه اذهو :يعفارلا لاق .ًالق طْرَش
 دنع اهب ةلصتملا لعجي نأ ىَلْوأَف ؛بابلا قالغإ دنع ًازرح ةرامعل | نع ةلصفنملا رادلا

 ٌةَمْيَحَو كلذ لجأل بهذملاب ةضورلا يلو انه فصلا رّبعو ءازرح قالغإلا
 لاو یارخصب عامك اف امو يه اھلایذیحزتو هباطأ هش ْمَل نإ َءاَرْخْصب
 يأ با ولو اَهْيِف يوق ٍظِفاَح طْرَشِب ٌرْرِحَف ءاهايذأ لسرأو اهبانطأ تدش نإو يأ
 طرشلاو :ةمئألا لاق ءالف دحأ اهيف نكي مل نإف «ةداع زارحإلا لوصحلا اهبرقب ولو
 ثوغلا نع ةديعب ةزافم يف ناك اذإ امأف هب ىّوقتي نم كانه نوكي نأ نامضلا يف

 الب ٌةَرَرْحُم راما صم ةع نب ةَيِشاَمَو ءزارحإ الف هب ىلا ال نس وهو

 .هَتئاَعْيساَو )١(: ةحسنلا يف (#)



 41 ةفرسلا مْطَق باك

 ةزرخُم َءاَرْحّصِي ٌلِبإَو «هانلق امل ئان ولو ظِفاَح طرشي ةيرببَو ةداعلل ءٍظِفاَح

 يف هنوکل ؛اهضعب ري مل ناف ءاهرحز اذ ذإ ُهتوص اًهغلبيو ؛اهلك يأ ءاَهاَرَ ب ظفاحب
 ابتعا نع نورحخآ تكسو ؛زرحم ريغ ضعبلا كاذف طئاح وأ لبج فلخ وأ ؛ةدهو

 «فنصملا مهعبتو ؛هيلإ ٌوْدَعلا هنكمأ هاري ام دصق اذإ هنأل ؛رظنلاب ًءافتكا توصلا غولب

 اذإف ؛اهعيج يأ ءاَضاَرَي ب ثيحب ٍةَعاَس لك الإ إ اَهِدْئاَق تافيلا طرب ةررطقمو

 ٌراَطَق َدْيِزَي ال نأَو ءِزَرْحُم ريغ ضعبلا كلذف !ءانب وأ لبج لئاحل ؛ضعبلاىري ال ناك

 يف هنأ نسحألاو :يعفارلا لاق «ةروطقملا ريغكف داز نإف «ةبلاغلا ةداعلل ةَعْسِتىَلَع

 داز نإف «ةرشعمىلإ ةعبس نم وهو ةداعلاب ديقتي نارمعلا ينو «ددعب ديقتي ال ءارحصلا

 حيحصلا :حالصلا نبا لاقو «حصألا ةضورلا لصأ يف هلعجو «ةزرح ةدايزلا نكت مل

 يف ةَرَرْحُم تَسِنَل ٍةَروُطُفَمُرْيَغَو ءفرعلا هيلعو ةعست ال ةعبس طيسولا حسن يف
 يف هلقنو «هبشألا وه اذهو :ررحما يف لاق ابلاغ كلذك ريست ال لبإلا نأل «ٌحّصألا
 نوككت نأ نيب قرف ال :حاصفإلا بحاص لو تما يرغب داري نع حرش

 هرظن عقيو اهنم برقي نأ ربتعملا :لاقو «ينايورلا ذحأ اذهبو «نوكت ال وأ ةروطقم
 حرشلا يف لاق ا اكل واقل ر وللا ر رت الو ی

 هدفتساف لوألا وه مألا يف هيلع صوصنملا نكل :تلق :نيهجولا ىلوأ وهو :ريغصلا

 :ٌمامإلا لاق «هنم نفكلا ةقرسب عطقيف يأ هال ررْحُم زرخُم تب رْبق يف نفك
 هيف يتأي نمز يف اهنع نيقراطلا فلخت ردني ةرامعلاب ةفوفحم ةربقملا تناك ول اذكو
 .ةيآلا يف جردناف شبنلا مساب صتخا نإو «قراس هنأل «سارح اهيلع ناكوأ «شبنلا

 1 دئازلا يف نفك نإف «ةثالث وأ باوثأ ةسمخ وهو عورشملا نفكلا يف اذه :ًعْرف
 اا يف قراس علق

 يدوراملا هديقو «ةداعلا ف زرح هنأل «حَصألا يف ِةَراَمِعْلا فّرطب ةَربقَمب ةمب اَذَكَو

 ىواتف يفو «عطق الف ضرألا هجو د يرق ناک رلف ؟اقيمع را ناک اذإ ام

 .اقيمع ربقلا ر اذإ امم :غ١) ةحسللا ف (#)
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 راصف ؛ سراح هيلع الو «قلغم باب هتود سيل هنأل «عنملا :يناثلاو «هفلاخي ام يوغبلا

 ٌحّصألا يف ِةَعّيْطَمِب الو ءاعطق عطق ؛سراح هيلع ناك نإف كانه عوضوملا عاتلاك
 نأل ناك فيك نفكلل زرح ريقلا نأ :يناثلاو «زرح ريغ نم ذحأي قراسلا نأل

 .ىتوملا باهت سوفنلا

 ةراجإلا دقعب عفانملا نأل ءرجأتسملا لام نم قرس اذإ ذإ رجلا ٌرْجَوُم طفي :لصف
 نأ نيسي ام هيحوتلا اذه فو :يعفارلا لاق «عفانملا نم ٌرارحإلاو ؛رجأتسملل ةقحتسم

 نم نود هزارحإو ةراحإلاب هيلإ عاملا ءاويإ رحأتسملا قحتسا اذإ اميف ريوصتلا
 ديقتيف ةضورلا يف كلذ ىلع هعبتو ًالثم هتيشام اهيلإ ىوآف ةعارزلل اضرأ رحأتسا

 حّصأْلا يف «ريعتسملا لام نم قرس اذإ يأ ُةَرْيعُم اذكو كلذب باتكلا يف هقالطإ

 ريعملا لهي نأ هيلعو «عحجر اذإ لوحدلا هل زوجي امئإو «زرحلا نم باصنلا قرس هنأل

 ىستم عوجرلا هلو «مزلت ال ةراعإلا نال ؛عطقي ال :يناثلاو «ةعتمألا هيف لقني ام ردقب

 الف «ةيراعلا نع عوحرلا ةينب زرحلا لعد نإ :ثلاثلاو «هنع زارحإلا لصحي الف ءاش

 .عطقيف الإو عطق

 نوكي الف هيلع موجهملاو لوخدلا هل نأل كلام ْعَطَقُي ْمَل ًازرح بضع ولو

 ال بصاسغلاو ؛عفانلا نم زارحإلا نأل ٌمّصألا يف ّيِبْجَأ اكو ,هنع ازرحم

 .لوحخدلا هل سیلو هيف هل قح ال هنأل ؛معن :يناثلاو ءاهقحتسي

 َلاَم هني كاملا قرَسَق ءزْرجب ةَرَرخأو الام ءقرس ول اذكو ت ولو
 يِف ّعْطَق الف «قورسلا وأ يأ بوطغَملا يج جا وأ ءقورسملا وأ يأ بصافلا

 نم هذخأي يذلاف ؛هلام ذحأل هكتهو زرحلا لرد هل ثألف و ف امأ ّحّصألا

 افرع بصاغلا لام ذأ نإ هنأ :هلباقم هجوو «هنع زرع ريغ وهو ٌةذَحَأَي بصاغلا

 وهو كلاملا هضري مل زرح هنألف ؛ةيناثلا يف امأو ءهلام ذحأل ال ةقرسلل زرحلا كته هنأ

 . ةهيش الب هلثم زرح نم ًاباصن قرس هنأ :هلباقم هجوو «قح ريغب هدي ف

 لاق ؟ عطقي لسه قرسف هاضرو هملع ريغ نم هريغ رادب هعاتم عضو :ٌعّررف
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 يف ازرح نوكي ال عضوملا نأل ؛عطقي ال ليق دق :تلقن اهنمو هيواتف يف يطانحلا
 هب عاملا زارحإ هل قلطأ نمل ازرح هسفن يف ناك نإو عضاولا قح يف يأ ؛هقح

 هبشأ رهو :لاق .انه دوجوم وهو عاتملا نوص ىلإ عجري زرحلا نأل ؛عطقي :ليقو
 .قحلاب يدنع

 ا

 يأ بهو ءانايع برها ىلع ًادمتعم ذحأي نم وهو يأ سليم ْعْطَقُي لَو

 مسلو ةآلَّصلا هلع هلوقل ةعْيِوَو ُدِحاَجبَو .هتّوق ىلع ًادمتعم ًانايع ذخأي نم وهو
 .*يذمرتلا هححص [ ٌّمْطَق ِنِئاَجْلاَو بهتنملاو سلتحملا ىلع سيل ]

 لوأ يف بقت ول امك .ْحّصألا يف عطف َقّرَسَف ىرحأ ٍةَْيَل يف َداَعَو بقت ولو
 رل امك راصف زرحلا كاتهنا دعب داع هنأل ال :ننناثلاو هرحخآ يف لاملا .جرخأو ليللا

 .ءَنيقراطلل ْرَهْطَي ْمَلَو «بقنلا ُكِلاَمْا ململ اَذِإ اَذَه :ُتْلُق ءلالا ذحأو هريغ ءاج

 كاعهتال معا هل او ءاعْطَق ْعْطَقُي الق «نيقراطلل رهظ وأ كلاما َمِلَع نإو يأ الو

 دحاو ىلع يأ يَ الف ءدخأ كانه سيلو يأ :ُةُريَغجّرخَأَو بقت ْوَلَو «زرحلا

 اهيف اهبحاص ناك .ؤول امأ ءزرح ريغ نم ذحأ ذحآلاو «قرسي: مل ,تقانلا نأل ءامهنم

 مان نمك حصألا يف الف ؛ًامئان ناك نإو «ةزرحم اهنأل فحخألا عطق اهظحالي وهو

 .حوتفم بابلاو
5 

 برب بِقاَنُهَعَصَو وأ جارخإلاب اَمْهُدَحَأَوَقْلاَو ٍسْفْنلا ين انواع وو
 «قراسلا هنأل جرحملا عطف ءبقتلا يف هل هتن واعم عم يأ ُرَخآ ُهَجَرْخَأَف بقللا

 ,ِرَهْظأْلا يف اَعَطْقُي مل نباص يِواَسُي وهو جراح ُهَدَحَأَف ِهِبقَن طَسْوب ُهَعَصَو ؤو
 كسلا يف امهكاريشال ناعطقي :يناثلاو ءزرحلا لامك نم هجرخي ل امهنم الك نأل

 .جارحإلاو

 ثيدحلا .:ةنايخلاو ةسلخلا يف عطقلا باب :دودحلا باثك :نئسلا يف دواد وبأ هاور (55)

 :سلتخملاو نئاخلا يف ءاح ام :دودحلا باتك :عماجللا يف يذمزلاو .(۳۹۲و 4۳۹۱)
 .جيحص نسح ثيدح :لاقو )١448(. ثيدحللا



 ٍةقٍرْسلا عطف باك 1545

 .تانبأ اذهو تانب ١ ذه ذحأ نإو ةكرشلا لوصح ّمصألا :ُ عرف

 وأ هةَرِاَس ةا رهظ وأ ِراَج ءاَمب ُهَعَصَو وأ ءِزْرِج جراح ىلإ هاَمَرْوَلَو
 يف امأو هديب هحرخأ ول امكف ؛ىلوألا ين امأ عطف تجرأ باه حير هر

 هديب هكر نإ همكحو ءدكارلا نع (يراجلا) ب ززتحاو ُجِرْحُمْلا هنألف ؛ةيناثلا

 داز نإو ءكرحملا ىلع عطقلاف جرخف هريغ هكرح نإو ؛يراجلاك وهف هب جرح ىتح

 هنألف ؛ةئلاثلا يف امأو «حصألا ىلع عطقي مل هب جرخف ليس ءيجب وأ راجفناب ءاملا

 تناك اذإ امع (ِةّماَهْلا) ب ززحاو بّبسَتِلَف ةعبارلا يف امأو «هزرح نم لام جارخإ

 وأ ءيش بجي ال هنأ رهاظلاف هتجرخأو تبهف بقنلا فرط ىلع هعضوو ةدكار

 دقف هني مل اذإف هسا ين ارايتحا اه نأل ٌحّصأْلا يف ف الف هعضوب ْتَشَمَف ةفقاو

 لمحل اب تلقا اذإ اهنإف «هلعفب لصح جورخلا نأل «معن :يناثلاو ءاهرايتحاب تراس

 يب رُخ ُنَمْطُي الو ءالف الإو .عطق ؛عضولا بقع تراس نإ :ثلاثلاو «تراس

 .لامت سيل هنأل ؛ًالفط ناك نإو يأ فراس عقب الو

 لمص رج س ا
 ےس ی یک رم #

 نأل حملا يف اذكف ءاباصن يواست هب قيلت يأ أ قدالقب ارْيْغَص فرس ولو

 هبحاصو المج قرس نمک راصو هل وهف لام طقيللاىلع ناكول اذهلو هيلع ةتباث هدي
 يبصلا ذحأ نإف ؛هب يلحلا قلي مل اذإ امأ ءاباصن قرس هنأل ؛عطقي :يناثلاو «هبكار

 ررحما يف يعفارلا ىرتججأو ءالف ؛طقف يبصلا زرح نم ذأ نإو «عطق يلحلا زرح نم
 فنصملا اهركذي ملو لام هعم ناك اذإ اميف ةدالقلا يف فالخلا

 ُهَداَقَ رَّرَحُمْلا يف هب حرص امك ةعتمأ هيلعو يأ ريب ىلع ُدْبَع مان ولو

 يف الق ٌرُخ ْوَأ عطقلا هب قلعتي قورسم هسفن ين هنأل عطف ِةَلِفاَقْلا نَع ُهَجَرْحَأَو
 زرحلا نم ًاباصن جرحأ هنأل ءاقلطم عطقي :يناثلاو «هديب عاتملاو ريعبلا نأل ,ّحّصألا

 .ًاقلطم ال :ثلاثلاو «ةعيضم ىلإ نمألاو

 نم هجرخأ هنأل عطف ٌحوتفُم اَهْباَب راد نْحّص ىلإ قلغُم تب ب نم لقن ولو
0 

 بابو احوتفم تيبلا باب ناك نإو يأ ءالف الإَو .عايضلا لغ يف هلعجو هزوح
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 لاملا نإف «نيحوتفم اناك نإ اذكو ءزرحلا مامت نم جرخي مل اذإ ؛عطق الف ًاقلغم رادلا

 نم هجرخأ هنأل عطف ِنْيَقلْعُم اناك ذإ :َلْيقَو ظاحللاب ازرع نكي مل اذإ عئاض

 قودنصلا نم جرحأ اذإ ام هبشأف ءزرحلا مامت نم جرخي مل هنأل ؛ٌمدملا :حصألاو «هزرح

 يأ ّحّصألا يف رادو تيك نحو ناخ تو ء,تيبلا نم جرخب ملو تيبلا ىلإ

 تيبلا نم جرحأ اذإ اميف ًاقلغم وأ احوتفم ناخلا باب نوكي نأ نيب ب لاحلا قرتفيف

 ًازرح سيل ناخ ا حص نأل ؛لاح لكب عطقلا بجي :يناثلاو «رادلا نحص ىلإ

 . اهلهأ نيب ةكر شم ا ةكسلاك وهف ناكسلا نيب كرتشم وه لب تيبلا بحاصل

 . ناحلاك طلا ُسِراَدَمْلا :ٌعْرف

 ةَركُمو ءامهنع ملقلا عفر يف حيحصلا ربخلل ربخلل ونجم يص عقب ال :للصُ

 اَمر ُداّيْسْنلاَو اطل يِبمأ ْنَع عضو ] ُمالَّسلاَو ُةالَّصلا ِهْبَلَع هلوقل ء ارلا حتفب

 ؛نالصأ انه :يضاقلا لاق ؟ اهرسكب ِوِرْكْملا ىلع بجي لهو «' ءا طر

 هقحلأف ؛هيلع دح ال انزلا ىلع ٌهركملا :يئاثلاو دوقلا هيلع لتقلا ىلع ةهركملا امهدحأ

 . ىلاعت هلل قح امهبم الك نأل ؛هب

 .هريغو قالطلا يف فالخلا ن اركسلا يف :َ عرف

 ملسملا لام ةقرسب ملسملا عطقي يأ هيمو ملم لامي يمد ملن عفو
 الف يبرحلا امأ «ماكحألا همازتلال يّمذلا لامو ملسملا لام ةقرسب يّمذلاو «يّمذلاو

 ؛ٌلاَوَقَأ :نامأب لحد نم اذكو يأ ِدِهاَعُم يِفَو ءانماكحأ همازتلا مدعل هيلع دح

 دقف طرشلا اذه ىلع دهع اذإ هنأل آلَ الإَو عطف ٍةَقرَسِب ُهُعْطَف طرش نإ :اًهْنَسْحَأ

 :تسْأُق ؛يمذلاك ًاقلطم عطقي :ثلاشلاو «يتأيس امل ًاقلطم عطق ال :يناثلاو ؛همزتلا

 يبرحلا هبشأف ماكحألا مزتلي مل هنأل .مّلغأ هاو يطق ال :ر دنع رها

 صخش ىلعىعدا اذإ امكٌحّصألا يف ِةَدوُدْرَمْلا يِعَدُملا نيم ةقرسلا تبشتَو

(ef)قالط باب :قالطلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هاورو )۲۷١(« مقرلا يف يتأيس  

 )۲٠١٤١(. ثيدحلا :هركملا



 اک 6“

 «تبثي لاملا نإف يعدملا فلحو نيميلا نع لكنو ركنأو عطقلا بجوي باصن ةقرسب
 ةنّييلاك وأ رارقإلاك ةدودرملا نيميلا نأ توبثلا هجو ؛روكذملا فالذملا عطقلا يو

 هجوو ؛ةدودرملا نيميلاب تبني هنإف ؛صاصقلا هبشأف ءاعيمج نيرمألاب بجي عطقلاو
 َفُلَحف انزلا ىلع َيَمَأ هركأ لاق ول ام هبشأفىلاعت هلل قح ةقرسلا يف عطقلا نأ هلباقم
 فنصملاو يعفارلا هححصو ءائؤلا دح نود رهملا تبثي ؛هيلعىعدملا لوكن دعب يعدملا

 افالم هرركت طرشي الو يأ قراسلا رارقاي وأ ءانه ريغصلا يواحلاو ىواعدلا يف

 ۳ لا | باك هيلع مق ةتحفص انل دبي نم ] :مالّسلاَو دالا هيلع هلوقل دمحأل

 امك :هِعوُجُر ُلوُبَق :ْبَهْذَمْلاَو ءال وأ ركي نأ نيب قرفي مل هنأ :جاجتحالا هجو

 عطقلا : يناثلا قيرطلاو «لاملا يف امك لبقي ال :لوق يتو ؛عوحرلاب انزلا دح طقسي

 نأ يبضاقأإ ذأ :حيجملا «ىلاعت هلل نوفق نمو «مرغلا ءاقبر عطقلا طرقسب
 تز وأ تب كَل ] :رعامإ لاف مسلو الملا | هيلع هنأل ؛ شراب ضرع

 [ تقرس ب كلاحإ 1 :ةقزسلاب م دنع رق أ ْنَمِل لاقو 2” يراحبلا هاور [ترظن أ

 عوجرلا ىلع همجي الو هل شرب يأ جزا :لوقي الو ”'*' شر راد وا او
 هلقنو كلذ لعفي ال :يناشلاو ءدحجا وأ رارقإلا نسع عحرا : :لوقي نأب ؛احبرص

 ااف الإو هل ضرع عوحرلا زاومي ًاملاع نكي مل نإ :ثلاثلاو ءروهمحا نع مامإلا
 فنصملا ززتحاو ال :امهحصأ ؛ناهجو ؟ضيرعتلا يضاقلل بحتسي له لوألا ىلعف
 ىلاعت هلل هلوقبو راكنإلاىلع هلمحي ال يضاقلا نإف ؛ةئيبلاب هانز تبث اذإ امع رارقإلاب

 .اهنع عوجرلاب ضرعي ال هنإف «نييمدآلا قوقح نع

 نع أوي نأ مكل انآ د ااا اه ب ) 0ا هللا | َلِوْسَر نأ ؛ملسأ ن ب دير نع (555)

 يدي ْنَم ناق لا رنين رتيل ؟اديَش تاَروُذاَقلا هِذَه ْنِم باص ْنَم .هللا دوخ
 باب :دودحلاباتك :ًاطوملا يب كلام مامإلا هاور [ هللا ١ باك هيلع مِن حفص انل
 .۸۲ 5ص ۲ ج :هنم (۱۲) ثيدحلا :انزلاب هسفن ىلع فرتعا نميف ءاج ام

 ,(140) مقرلا يب مدقت (؟55)
 .(4580) ثتيدحلا :دحلا يف نيقلتلا يف باب :دودحلا بباتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور.(550)

 .”57ص ۸ ج ؛قراسلا نيقلت :دودحلا باتك :ننسلا ين يئاسنلاو



 NEY ةقرشلا طق بانك

 رقت لب ءلالا يف ْعْطقُي ْمَل بالا ايز َلاَم قَرس هنأ ىَرْغَد الب ُرََأ ولو
 هبذک نإو ,دحلا طقسف هل ُهَحابأ ناک هنأ ٌرتأو رضح اعر هنأل (ٌحّصَألا يف هروح
 هبشأف «هرارقإب بجوملا روهظل لاحملا يف عطقي :يناثلاو ,ةهبشلاب طقسي هنإف قراسلا

 يف دخ انزىلَع وباع ةا هكا ناو أ ءاهروضح رظقني ال «ةنالغب انز هنأ ّرقأ ول ام

 تنك :لاقو رضح ولو ءيبلط ىلع فقوتي ال انزلا دح نأل علا فواح
 رقي هنأ لامتسال كلاملا روضح رظتني :يناثلاو «كلذب انزلا دح طقسي مل هل اهتحبأ

 .دحسا ر ی ر رال كلم بع فقر + هنأ

 يلا يه انزلا ةداهشو «تابوقعلا رئاسك ِنْيلُجَر ٍةَداَهَْشِب «عطقلا ي يأ «تَْيَو

 قلع ول امك عْطَق الو ُلاَمْلا تت ت ناَنأَرْماَر ّلُجَر دهش ولف «ددعلا ديزمب تصح

 تبث ةقرسلا وأ بصغلاب ناتأرماو لحجر دهشف ةقرس وأ بصغىلع قتعلا وأ قالطل
 يف ًاليصفت هيف ركذو انه ريظنتلا اذه يعفارلا ركذ اذك «قتعلاو قالطلا نود لاملا

 .تاداهشلا
 تشو

 يبهاذملا فالتالا اةلطم لبقت الو يأ ققِرَسْلا طورس دهاشلا کو طرشي

 ناك نإ هنيعىلإ ةراشإلاب قراسلا نيبي نأو دبالف ؛اهب عطقلا قلعت طورش فو ءاهيف

 لوقي نأ هروضح دنع يفكيو ءًابئاغ ناك نإ زيمتي ثيحب ُهّبسنو هسا ركذيو ءأرضاح
 .هتفص وأ زرح نم ةقرسلا نوكو «ةنم قورسملاو قورسملا نوبي نأ طرتشيو ءاذه قرس

 21 اذإ ڭا رغ رحل ةر قرم الوقع ناذجاش فلا وو
 اعبت ةضورلا ف لاق هنكل ؛ءيش همزلي ال هنأ هاضتقم (ةَلِطاَب هلوقو ءامهدحأ ةجح

 .لاملا مرغ امهدحأ عم فلح ول هل دوهشملا نأ :حرشلل

 ىح سَدَحَأ اما ىَلَع ] :كي هلوقل فرس ام دَر قراّسلا ىَلَعَو :لصف
  aو ر # 2

 امك عامجإلاب الأ هيمي عطقتو «تاف امل اريج .ةدمض فلت نإف ^ ةيدؤت

 (؟ه11) ثيدحلا :ةيراعلا نيمضت يف باب :ع ویلا بانک :نتسلا يف دواد وبأ هاور (؟54)

 :َةاَدّوُم ةيراعلا نأ يف ءاج ام :عويبل باتك :عماحلا ف يذمرتلاو .ةرمس نع نسحلا نع

>> 



 ٍةفرسملا عطف بانك م١5

 :اهذحأ :هجوأل قراسل |ىلع ًاسايق ينازل | رَكَف مطقي مل اغإو «بيطلا وبأ يضاقلا هلقن

 ديلا نأ :اهثلاثو «لْمسنلا لاطيإ نم هيف ام :اهيناث «ينازلا فالنجىرحأ دي قراسلل لأ

 الو نيخيشلاب ءادتقا «ىّرْسْيْلا ُهَلْجرَف اًهِعْطَق َدْعَب ايِناَث قَرَس نر هفالخب ابلاغ ار

 دي رب ىنا هلجر اعبارو «ىَرْسيْلا هد اقلاو مم فلاخم

 عطقلا نأل رعي «نيلح رلاو نيديلا عطق دعب يأ كلذ َدْعَبَو «ةرورضلل اهانيعوتساو

 .ريزعتلا نيعتف ةيصعم ةقرسلاو «رحآ ءيش كلذ دعب تبني مو ءةنسلار باتا تبث

 كله ّرمتسا ول ذإ مدلا عطقنيل ؛يِلْعَم نهد وأ تير عطقلا لحم مغير

 :جاهنملا ةلدأ ىلإ جاتحلا ةفحت قو .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١۲١١(« ثيدحلا

 قرم نم عمسي مل نسحلا :لاق نأب ؛مرح نبا درو :نقلملا نبا لاق ؛! ١8ص ۲ ج

 .اقلطم هنم عمس هنأ ةعامجو يراحبلا يأرو .هيف ةثالث بهاذم دحأ وهو

 الراو ديلا حف نسبا لأ نم الجر نأ ونبأ نع مسا نب نسخو نع @ 120
 َناَكَن .ُهَمَلَظ دق ِنَمَيلا لياَع نأ هب اكشف . قيدصلا ركب يبأ ىلع لن مق

 اوقف مهتا مث .(قراس ليَ كليات كبور ركب وب نوی ليلا نم يلم

 مهم عت درب لل وتر را ةأرملا سيت تب ءاَمْسأل ادفع

 5 دنع يللا ١ اوُدَحَوَف .حلاّسصلا تي لا اَذَه لمَ تيب "مب كِل هلا 08
 ركب وبا هب ماف .هب يع ةهّش أ ءلالا وب فرضا ب ناخ علما نا مَع
 يډنع دشا هيسفن ىل  ةُواَعُمَل هلل اَو) : رک وبأ لاتو .ىَّرسُلا هدب تعط یبدصلا

 :عطقلا عماج باب :دودحلا باتك :ًاطوملا يف كلام مامإلا هاور .(عتفرَس نِ هلع
 :ةقرسلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو .8755 ص ۲ ج :هنم (۳۰) ثيدحلا

 ١(, الاله ثيدحللا :دوعي قراسلا باب

 هج رخأ (لشبرَو ي دعب ادي عطف 4 رْمُع ن اامُهنَع هللا يضر سابع نبا نع @
 )۱۷۷٥(. رثألا :ىربكلا نتسلا ين روصنم نب ديعس نع يتهيبلا

 اذه اول ا لوس اي : اواَقَف «قراَسي یتا : :لاق تعبير يبأ نب ثراحلا نب هلل الع نع ( ٠

 ُةَسِماَحْلا ا هب ينم من هكر فرع الام ْمُهَل معَ ام هلل او .؛راصنألا نب ماال الغ

 هب يب أ هد علف بالا وب بأ م ؛ةلخر عطف اسد ب نأ مهدي مط

 رهو ((197597) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ةر َّمَطَمُم ةنياثل

 .رظن هيف لسرم
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 وه :ليق بمد هنأل رانلاب مسحيف ؛يودبلا امأ «يرضحلا يف اذهو :يدرواملا لاق

 نم ةهارك ىلع كلذ نولعفي ةالولا لاز امو ماليإ ديزم هيف نأل دحل َةَّمِيَن

 ع وطقم نح هنآ : حصألاو ءاصاصق فارطألا عطق يف كلذ اوعاري ملو نيعوطقلا
 يأ ءةَلاَمْهإ مامإالو يل وَ ملا فرب هدع كالا عفرو ةماعلا ضرغلا نأل
 سيلو دالجلا ةنؤم يق فالخلا هتنوم يفف لوألا ىلع انعرف نإف ؛يناثلا ىلع انعرف اذإ

 .يعفارلاو مامإلا هلاق ؛هلامهإ هل

 رمعل اعابتا مدقلا لِصفَم نِ ُلْجَّرلاَو «عاھجإلاب ع ی غ

 نأل سي ةو سفك عطف الب اار قَرَس ْنَمَو ءرذنملا نب اور امك یک
 يأ َعباَصأ عبر أ تّصقن ْنِإَو ءرحزلا وهو ةمكحل ١ لوصحل تلحادتف دحاو ببسلا

 ول اَذَكَو :ْتْلَق ءليكتتلاو ماليإلا لوصحل لجرلا ىلإ لدعي الو اهب ىَفَتْكُي هنإف

 و ؛يفكيال :يناثلاو فانركذ مل ُمَلْعَأ هلل او حصَألا يف محلا ِتَبَهَذ

 ذا هنأ :يضاقلا ىعذاو «شطبلا ءافتنال ىرسيلا لحرلا

 .عطقلا لحم يقبو ًاضيأ فكلا ضعب طقس اذإ اميف راج فالخلا 6

 ؛ليكدتلا دارملا نأل ةدايزلاب يلابي الو يأ ٌّمّصْألا يف ًاعْبصأ ٌةَدِئاَر ذي طق عا ع را
 صاصقلا نأ قرافلا نكل «صاصقلا يف امك ىرسيلا هلجر عطقت لب ءال :يناثلاو

 وأ أ قفا ُهَنيِمَي تْطَقَسَف َقْرَس ْوَلَو ءليكتتلاو رحزلا انه دوصقملاو ؛ةاواسملا هدوصقم

 تلاز دقو اهنيعب قلعت عطقلا نأل ؛لجرلا ىلإ لدعي الف يأ ءُعْطَقْلا طقس «ةيانح

 رلامك وهق ؛سفنلا فلت اهعطق نم يشحو ةقرسلا دعب هني تش ول :ٌعْرَ

 ةحسإ يبأ نعو ؛عطقلا لحم يهو ىنميلا دوجول ءِبَهْذَمْلاىَلَع الف ُةْراَسَي وَ

 Ja ىف س يلف

 .(لّصفِمْلا نِي َقِراّسلا ْمَطَنَي هك باطحلا نب ُرَمُع ناكر :َلاق ؛رانيد نب وِرْسَع نع (؟50)

 )١9/940(. ثيدحلا :ةقرسلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاو



 ةقرسلا مط بان 116

 هفعضو :يعفارلا لاق «دالجلا ةلأسم يف امك «لوق ىلع نيميلا ين عطقلا طقسي هنأ

 (*انعبثأ ولف ءةقرسلا ةلعب ةعوطقم هراسي :طلغلا ةروص يف اولاقو «هلقن نم لك
il. 53 3  : 

 هراسي تطقس اذإ اميف اذه دحوي ملو ةقرسلا ةلعب هادي تبهذل نيميلا يف عطقل

 .ةفآب

 .انيقبأ )١(: ةحسنلا يق (#)



 فر

 يرمنلا سرا ربع
 سوو فلا ملا ہر

 قيرطلا عطف بانك
 هيف ٌلْصألاَو نم ًافؤح ٍروُرُمْلا نم سانلا عانتمال كلب يمس :قيرطلا مطا
 به تر الا 4... ُةلوُسَرَو للا نورا نبذ ءار انا :ىَلَعَت و

 . "كرما يف :َلْبِقَو «نيينرُعلا يف :َلْيِقَو

 هل قيرطلا عطاق مكُح مهل سيل مهدادضأف يأ كوش هل فلكم ملم ٌوُه

 َنوُيِلْغَي َنيذلاَو ,ةكوشلا ءافتنال ّبرَهْلا نودي ِةَلِفاَف رخآل َنوُضّرَعَتَي نوُسِلَْحُم

 ةكوشلا ىلع مهدامتعال مهددع رثكي مل نإو يأ ْمِهَقَح يف ٌعاطُق مهوب ةَمِؤَرِش

 مهتمواقمو مهعفد ىتأتي هنأل ََمْيِظَع ةلفاقل آل ةمذرشلا ىلإ ةفاضإلاب ةدجنلاو

 نم ةفئاط لك تلان ول معن «يعذارلل ثحب هيفو ًاعيبضتو ًاريصقت دع مهل مالستسالاف

 سيل ُتْوْغ ٌّقَحْلَي تْْيَحَو عاطف مهنأ مامإلا لامنحا حصأف لاتقلاب ىرخألا

 دعب يأ دعبل كوكي ثلا ُدَقَقَو ءنوبهتنم مه معن «ةثاغتسالا ناكمإل ,عاطقب

 ِهِذَه ٌةَلاَجْلاَو َنوُيلغَي ْدَقَو «ناطلسلا فعض يأ ءفّْعَضل وأ هناوعأ دعبو ناطلسلا

 .مهيف طورشلا دوحول عاطف ْمُهَف ٍدَلَب يف
 ةثاغتسالا نسم رادلا باححصأ اوعنمو اورثاكتف اراد ليللاب ةعامج لحد ول عرف

 80 / ةدئاملا 651

 اهنأ روهمجلا هيلع يذلاف «ةيآلا هذه لوزن ببس يف سائلا فلتحأ) :يبطرقلا لاق (۲۹۳)

 ٦ ص٤۸ ١. ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا :(َنّيييَرْعْلا ف تلرن



 قيرطلا عطا باك 1101۲

 ىلإ مهضعب ُةبسنَو «قاّرْس :ليقو ٌعاّطقت مهن أ :حصألا او ؛ةروضح و ناطلسلا ةو عم

 امك «ددعلا الو «حالسلا ُرْهَش الو 00

 مدرع اسفل ر الن او حلو قنرعلا نوفيخُب . موق معلا ملغ ؤو

 هل

 لب

 .ىَرْسُيْلا ةلجرَو ىا ُهَدَي َمْطَق ! ةَفرسلا باّصن ْعِطاَقْلا ذخأ اذإو :لصف
 دارملاف ؛ٌرييختلا اهرهاظ ىضتقا نإو يد ةفلاسلا ةيآلل ُةانْمُيَو ةارسيف داع ناف

 ال هنإف هنود امع (باصنلا) ب زرتحاو ©" "هريغو سابع نباب ءادتقا اندنع بيترتلا

 . ةقرسلاك حصألا ىلع عطق

 ةهبشلا عم ّعطق ال :ٌّعْرَف

 أمتَح لِي ءلالا ذحأ لجأل مرصعم رهو هفاكي نم اودع دمع يأ لق تإو

 مو اولتق لاما اوذحأي ملو اولتق ذإ ةفلاّسلا ةيآلا ريسفت يف هريغو سابع نبا لوقل

 ایا یدو د شو و ر دق اال سو ا

 وهو ا 0 الك لاَ

 .(55) مقرا رظني (515)
 لالا ارذحأو أولت اذإ) :قسيرطلا عاطف يف سب نبا نع ةماعلا لوم حلاَص ْنَع (275)

 57 َلاَمْلا اودا اذل ؛ ارل ملو اولتق ق ولتق ءلالا اودا مل الق اذإو ءاريلص 'أ ارل
 4 لر ر م طع

 اوشن الام اوُدْحأَي مو ليسا ١ | اوفاخأ اذ ذو فال ن ْمُهلْخْرأو مهيدي تعطق ءاولتقي

 عطق ال ام باوبأ عامج :ةقرسلا باتك :ىربكلا ننسلا ءف يقهيبلا هاور .(ضْرألا يف

 ١(. ال1 هز رثألا :هيف



 1er ةيرطلا ٍعِطاَق باك

 لاخلا رهتشيل ءاثآلث «عبات هنأل حصألا ىلع بلصي م هبلص لبق تام ولو «هنع يهنم

 ٌلْيِسَي ىتَح ىي :لْيِقَو ءلاكنلا نم لصح ام ءافتكا ُلّزَنُي مث «لاكنلا متيو

 عرش بلصلا نأل لَم لرب من اللف بمي :لوَق يفر هيلع اظيلغت ةُدْيِدَص

 برغتو سحب رزُع مُهَعْمَج رثكو مُهِناَعَأ نمو ءيح وهو هيلع ماقيف هل ةيوقع
 يعي :لْيِقَو ءانزلا تامدقم يف ٌدح ال امك ّدح الو :يصاعملا رئاسك ءاَمِهِرْيْغَو

 نأب لوألا باجأو ؛ةدوصقم ةبوقع ةبآلا يف يفنلا نأل هاري ثْيَح ىلإ بْيرغتلا

 ماقيف اوذصخؤي ىتح اوبلط مامإلا سبح نم اوبره اذإ مهنأ :ضرألا نم مهيفن ىنعم

 . ريزعتلا وأ حلا مهيلع

 يِفَو لعق ةلباقم يف لتق هنأل ءصاّصققْلا ىَنْعَم هيف بلغي عطاقلا لتقو :لصف
 كش الو ءيلولاب ال ناطلسلاب هؤافيتسا قلعتيو هنع وفعلا حصي ال هنأل دخلا :لوق

 لقب ال :لّوُألا ىَلَعَف .**حصألا ىلع لوألا ُبَلَعُمْلاَو هيف دوجوم امهنم الك نأ
 و 32 7 ۴ 8 هَ ل 2

 ‹ ةيدف تام ولو معن :يناثلا ىلعو قافاكملا ءافتنال دبعب اذكو يا ءيمْذَو وډلوب

 .ةيد ال :يناثلا ىلعو «هتك رت نم يأ

 ال :يناثلا ىلعو «صاصقلا يف امك تايد َنْيِقاَلِلَو ٍدِحاَوب لبق اعُمج لعق ولو

 بحرتسا دترمك دخ ُلَمَقُيِو صاصقلا طقسو بجو لاب ُهّيِلَو ىَفَع ْوْلَو «ةيد

 .وغل وفعلاف يناثلا ىلع انعرف نإو «هنع يفعو ءصاصقلا

 مل“ ا و رو يه ا

 .دترملاك فيسلاب لتقيف يناثلا

 هللا تحل ظيلغت متحتلا نأل ,رّهظَأْلا يف ٌصاَصق تحتَ ْمَل لمدناَف حرج ولو

 ؛لعقلا دنع لعقلا ةي امك بعت :يناشلاو .ةرافكلاك سفنلاب صتخاف ىلاعت
 فنألا نود ةبراحلا يق ناقحتسي امم امهنأل «نيلحرلاو نيديلا يف متحتي :ثلاثلاو عثر تكل

 .حيحصلا ىلع ؛(١) ةحخسنلا ف (#)



1e4قيرطلا عطاق بات  

 فلس دقو سفنلا ىلإ ىرس اذإ امع َلَمسْناَث) هلوقب زرتحاو مهريغو نيعلاو نذألاو
 «لسق الف طقف لاملا بحاولاف ؛ةفئاحلاك هيف صاصق ال امن حرجلا ناك ولو «همكح

 هنأ فالح الو الث ديلا عطقك صاصق هيف ناك اذإ امي باتكلا يق فالخلا لحمف

 .ةحارحلا يف صاصقلا متحت يف فالخلا امثإو «لعف ام لثم لباقي

 ار :ىلاعت هلوقل «هْيَلَع ٍةَرْدَفْلا لبق وتب ٌعِطاَقْلا صخت تابع طقستو

 بذا ىلع اَهَدْعَب ال < 0ة يآلا ي... ْمِهبَلَع اوردقت نَا لبق نم اوبا نيا

 براشلاو ينازلا دح طوقس يف نيلوقلاك نالوق :ليقو «ةروكذملا ةيآلا موهفمل

 برشلاو ةقرسسلاو انزلا حك يأ ءاهب ٍدوُدُحْلا راس طقس لَو «ةبوتلاب قراسلاو

 تامومعلا نأل ٍرّهَظَألا يف ءاهدعبو ةردقلا لبق هقح ياو «قيرطلا عطاق ريغ قح يف
 :يناثلاو ءقيرطلا عطاق فالخب اهدعب امو ةردقلا لبق ام نيب لصفت مل اهيف ةدراولا

 فإف :هلوق ر هن اوُضرْعَأف اًحلصأَو ابات نفل :ىلاعت هلوقل اهب طقست
 لب امهيلع برشلا ٌدح سيفو "0ويَلَع بوني هللا نإ حصار هملظ دعب رم بات

 ین اذ |! اميف ءاصقتسالا بحاص هب مزجو ةعامج هححصو «فحأ هنأل لوا

 .هيلع ةردقلا لبق بات مث برش وأ قرس وأ ُبِراَحُمْلا

 من ؛عِطق مَ ؟ ؛َدِلُج ! ُهوُبلَطَو ؛فذق ُّدَحَو ؛ٌءْطَقَو ؛صاصق ُهَمَرَل ْنَم :ٌلئمف

 نإ ِهِدّلَج َدَْب ِهِْطَق ال ِهِْطَق َدْعَب هَ رايو لكا ءافيتسا ىلإ برقأ وه ذإ لق
 سفنلا بهذتو سفنلا صاصق تونيف ةالاوملاب كلهي دق هنأل لغ قِحَتسُم باع

 قالاوملاب هكاله نم افرح ءٌمّصألا يف َعْطَمْلا اوُنَجَع :َلاَقَو ٌرْضَح نإ اَذكَو رده

 سفنلا | وحس َرخآ اذِإَو ءميدقتلاب يضر دقو هقح ناك ريخأتل نأل ؛ردابي :يناثلاو

 .سفنلا صاصق توفي نأ ةيشحخ ءربلا لبق عطقي الو يأ طف اعرب اذ دِلُج ُهَقَح

 ىَلَعَو ءفرطلا ٌّقحتسم قَبل لتقلا ٌرذعتيو يأ َدِلُج فرط ٌقِحَتْسُم رخ ولو
 َلَغَقف َرَداَب فإف هقح توفي الل «َفّرَطلا ّيِفْوَتْسَي ىتخ ربا سفنلا قحن

 .۳۹ / ةدئاملا (۲۹4) ٠١. / ءاسنلا (۲۹۷) ۳٤. / ةدئاملا لكك)



 100 ةيرطلا ِعِطاَق باتيك

 .هقح ىفوتسا سفنلا قحتسمو «هيلع تاف هنأل ةَيِد فّرطلا ّقِحَتْسُمِلَف

 يلعن ترش الدل هنْيرَآلاُريَص سايق فح دلا جنت خرز
 لتق ةمزلو ًقَرَسو ركب وهو انَرَو برش نأب يأ «ىّلاَعت هلل دودُح عما ولو «هقح

 برشلا دح اهفحأو «عيمجلا ةماقإ يف ًايعس ابوجرو يأ فخألاَف فخألا مد درب

 لستق «لعقلا الإ يب مل اذإف عطقي مث ؛لهميو انزلل دلجي مث ؛أري ىنح لّ مث ؛ماقيف
 ُدَح تابوقعلا هذه ىلإ مضنا نأب يأ َنْيْيِهَدَألَو ىلاَعَت هلل ٌتاَبوَقُع وا لهم الو

 هنأل :حصألاف ! َّمدُق مِل اوفلتخاو «هيلع صن اذك از ىلع وفق ُدَح َمُدُق نذت

 ,يمدآ قح هنأل برش ّدَح ىلع ُهُمْيِلَقَت :ٌحصْأْلاَو ءفحأ هنأل :ليقو «يمدآ ق

 ءانب اذهو ءانّرلا ىَلَع ُمُدَقُي اعطَقَو الف صاَصِقْلا أَو ءفعأ هنأل ؛هسكع :يناثلاو

 .ًاضيأ نيينعملا ىلع

 ؛هِتفِحِل اهلك اهيلع ّمّدق :يدرواملا لاق «ريزعتلا دودحلا عم عمتجا ول :ٌعرف

 .يمدآ ّقح هنألو



 ټ

2ı 

 ا
 نيرو فلا يلا كس

 برشا بانك

 «...ٌرلحلا انو :ىلاعت هللا لاق تارا رياك ني رنحلا برش
 َنَطَب اَمو اهم هَ اَم شارا يّ مَرَح اإ لق :ىلاعت لاق 9
 بالا صتب مرحلا ىلع ٌعاّمْجِإلا دعنا «نيرتكألا دنع رمحخلا وهو" ”كمنإلاَو

 برك يِدْعُم نب“ ورْمحَو نوعلضم نب هادف فالحب ةع الو سلا صب دک مَ
 ١ ولا وت هناك كنت

 ركشا ام لبق ْنَع مكان ] :لَط هلوقل يلق مرح ُةرْييَك رکسا بارت

 ٌسْحر ٌملْزَألاَو ُباَصنألاَو ٌُرِسْبَملاَو رع مَنِ اونمأ نیلا اَهيَأ ايإ» 4٠١: / ةدئاملا (119)

 .«نوخيفت ْمُكْلعل ؛ويتحاف ناطْيشلا ٍلَمَع ني
TT 0يغْبلاو َمْنِإلاَو َّنطَي امو اهن رهف ام َشِحاَرَفْلا ير مرح امن لقول :  

 وا اناَطلس هب لري مل ام هاب اركرشت ناو لاب ا رك ر شت انأو ّقَحْلا ريب

 .4توُملَم ال ام هللا ع

 48 ٤ص اج دي مرت سار ناك ي ر عوسربكلا واخلاق 00

 سيل :ةيآلا هذِهِ محلا حاس هنأ نوُمْضَم نب ةمادق ْنَع یک و) اا َلاَق

 نر اوقتا ام اَذِإ ريَ اتن اخ تاحال ولع اونم نبذل ىلع

 عقل ةدئاملا ] كَنْيبِْحُمْلا ٠ يعي تالا ااا ها 1 کک

 e دقة لاقو

 اًمِهْيَلَع نوما دَر تكس مت «نوُهَنتُم متت :HS ا

 ىَلَع ادِقَمْنُم ٌعاَمْمِإلا هل

 .ةنسلا صن دكا من باَتكْلا صب امهر



 "١ تذل ةبرشألا باك

 سوا سان كا معو <
 ركسأ بارش لك ] :نيحيحصلا يو ؛' یحص دانسإب يئاسنلا هاور [ هریک

(YT o hk 

 [ مارح وهف

 ٌرْمحلا برش ْنَم ] :ٌمالَسلاَو ةالّصلا هيلع هلوقل ركل مل نإو يأ براش حو

 «امهنع ملقلا عفرل ءانونجَمَو اًيبَص الإ "کالو دمحأ هاور ثيدحلا [ هوُدِلْجاَف

 يأ ءارَجْوَمَو دهاعلا اذكو ؛هكيرجت دقتعي ال هنأل ايدو ءمارتلالا مدعل رخو

 عضو ] :#4 هلرقل ءِبَهَدَمْلاىَلَع هبرش ىلع ٌةَرْكُم اَذَكَو كاذ ذإ هفيلكت مدعل ارهق
 و, 055

 .ناهججو :ليقو <« [ هيلع اوخرکتسا مو ُناَيْسَنلاَو أطخلا يتم ْنَع

 مل ءركسي ال ابارش اهنظي وهو ارم برش نأب يأ ءارمخ اًهنوك له نمو

 هانركذ امل َدَحُي ْمّل اًهَمِلرَحَت تْلِهَج :َلاَقَق ُهُمآلْسِإ برق ْوَلَو ئاتلا رذعلل هَّدَحُي
 ظ ,
 عيا نيت ول ذإ هنأل دخ ؛دَحْلا تْلِهَج وأ

 رغب ال خلا هيف يذلا ءانإلا رح يف ىَقْبت ام وهو يأ ضخ يزد حيو

 يف طوعسو ؛ةنقح اذكَو ءاهك الهتسال ديف يه نوجْعَمَو ءاهب ُهقْيِقَد نجع

 لصحي امك حي :يناثلاو «هيف رحزلا ىلإ ةجاح الف رجزلل ّدحلا نأل ّحّصألا

 ۸ ج :هريثك ركسأ بارش لك ميرحتو ةبرشألا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هاور (777)
 .لَو يبلا نع هيبأ نع دعس نب رماع نع 7١١ ص

 ثيدحلا :عبتلا رهو «لسعلا نم رمخلا باب :ةبرشألا باتك :حيحصلا ف يراحبلا هاور (؟17)
 نايب باب :ةبرشألا باتك :حيحصلا يف ملسمو .اهنع هللا يضر ةشئاع نع (385)

 05 1/539) ثيدحلا :رمح ركسم لك نأ

 :دودحلا باتك :كردتسملا يف مكاحلاو .١١5ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (؟74)

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )٤ 4۲/۸١١(« ثيدحلا

 .ملسمو يراخبلا طرش ىلع :لاق يهذلا هقفاوو

 ) )۲۷١ج :هريكملاو يسسانلا يف باب :دودحلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا ممجب يف 5

 ص 5١«ىفصم نب دمحم هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور :يمشيملا رجح نبا لاق ؛؟1

 .حيحصلا لاحر هلاجر ةيقبو رضي ال مالك هيفو !هريغو متاح ربأ هقثو



TAA ةبرشألا باك 

 يأ ءاهَعاَسَأ ةَمقلب صغ نمو نود يا يف دَ :كلاغلاو راطفإلا
5 

 ر ريغ Ee e ؛ةيعطق كلذب ةمالسلاو ؛كالحلا ن اذاقتإ لھ لحي ۾ 1 رمخب اب .

I 

 مومعل ءشْطَعَو ءاودل اَهُمْيِرحَت :حّصألاَو «دوحألا هنإ :هبيذهت يف لاقو «لصألا

a a TS د اهنألو ؛يهَنلا 

 «تاساجنلاب يوادعل م ااا صوصتملا وه اذهو ؛ضعب

 تلل زوجي :ثلاثلاو  eيوادتلل زوجي :سماخلاو « عبارلاو 2 نود

 عفدل رُهك عوجلا عفدل اهبرشل رارطضالاو ؛ةقيتع نوكت نأ الإ «شطعلل زوجير

  eربح طرتشيو ء«ركسي ال يذلا ليلقلاب صوصخت
 مرحي امنإو «هماقم موقي ام دجي ال نأو ؛فرع نإ يوادتملا ةفرعم وأ منم ٍبيبط

 هَ
 . اعطق زئاج هنإف اهب نوجعملا قايرتلا امأف ءاهفرصب يوادتلا #3 دا

 «فالخلا ةهبشل ميرحتلاب انمكح امنإو ؛يوادتملا ىلع ّدح ال هنأ ُراَجخُمْلا عرف

 . يوادتلاكف ًالإو ؛ًدح الف ؟ ُهانْرَّرَج ناف شطعلل اهبرش امأ

 سن دعما نورشع قیقرو "ع ابتالل توغرا ٌرْحْلا ا ٌدَحَو :لصف

 ؛طوسب ! رظن هيف ؟ رحلاك وأ قيقرلاك ضعبملا لهو ؛انرلا ا دحك دبعلا | ىلع بفصتبف

 س م 7
E 2 

 ب رْضَي ناك ُمالَّصْلاَو لا ِهْيَلَع هنأل بايت فاَرطأ وأ ؛لاغن و ؛دی و ا
3 

a EE Er 2سال  aا دما 2  Eراي سلا وكل س ٍلْئاَو ْنَع (۲۷۹) ۰  

 e] د لَو ءءاودب س ] : :َلاَقَف ؟ءاَودلِل اهعنصأ امنإ :لاقف ! اَهَعتْصَي نأ ةرك

 دحلا :رمخلاب يوادتلا ميرحت باب :ةبرشألا باتك :حيحصلا يف ملسم هاو

00 

 ا َدَلَجَف ؛رْمحْلا برش ذق لرب ين أ ىلا ذأ ) هما للم نإ سنأ نع
 :نَمْحراَذَبَع ُدْبَع َلاَقَف سانا راسا ُرْمُع ناك الف ركب وبأ هلعفَو) لاق را د

Eباب :دودحلا ١ باعك :حيحصلا ي ملسم ها ور .(ٌرَمع هب ا  

 06 ثيددلسا :رمخلا دح



 4 ةبرشألا باك

 ىيتأ ] مالّسلاو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأ :يراحبلا نو “هيلع قفتم [ لاّعنلاو ديرّجلاب

 # س وي رر ےس 5 ر 8 ۰ a ا ا

 نم منيو ویت رص نم نیو اودي رص نم مام ايات رتا اكتم

 ل سرع ر

 لَو لاخلا هب برَّضلا ىلع ةباحصلا عاجل طاوس نعت :ليقو أ 3 [وبوشب هب رص

يف راج َنْيِاَمن ُهَعوْلُب ُماَمإلا ى
 اض ًاعوفرم یورو «رمعب ُءادتقا | حصألا 

 «تاَرْيِزْعَت ةَداَيْولاَو 2" *””نيعبرأ ىلإ هيض يلع عوحرل «ةدايزلا روت ال الر

 .[ لامنلاو ديراب ٍرْمَسْلا يف - برص - دلج يبا نأ  ؛ههذ للام نب سلأ ْنَع (۲۷۸)
 :رمخلا براش برش يف ءاج اس باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 ثيدحلا :رمخلا دح باب :دودحلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1۷۷۳) ثيدحلا

(YT) 

 ربآ لاق [ ُهويرْضا ] :َلاَق برش ذق لرب لو بلا ين ل لاق ؛هط رره يبأ ْنَع )٣۷۹(

 َلاَث فرصا امل ؛هبؤشب براشلاو ءب براضلاو «وولیب ا انيف) :َةَريَرُه

 هاور .[ ٌناَطْيّضلا ِهْبَلَع اري ال ؛اَذَكَه اووم ال ] :َلاَق هش ١ كار :مرَقْلا ضع

 .(1۷۷۷)ثيدحلا :لاعنلاو ديراب برضلا باب :دودحلا سا ن يراخبلا

 ساشا كبر ديول نب دلا هيَ بتك ٍ؛ُرَمُع َناَك اّملَق :لاق رهزآ نب نْمْحنلادْبَع ْنَع (10)

 ُهَدْنِعَو املس كن مم :لاق ا ا اورقاحت ىح برشلا يف د اركَمَهَنا دق

 دواد وبأ هارر .(َنيئاَمَل بري انأ ىَلَع ًاوُعَمْحَأَف) | ا ا َنوُرحاَمُملا

 )٤٤۸۹(. ثيدحلا :دودحلا باتك :نسسلا يف

 ركب بأ دلو «لاعنلاو دْيِرحْلاب ر الا يف لف يبنلا دل ) :َلاق ؛هلق سنأ نع © )58١(

 (8ناؤرت امر : :باحصأ لاق یر فيلا َنِم ٌسانلا انو رَ ناک ا .َنْيِعبرَ

 دسحأ مامإلا هاور .[ َنُيناَمُت ُرَمُع َدَلَحَف ٍفوُدُحْلا فعأك اًهْلَعْجا :نَمْح َرلادْبَع لاق

 :دنسملا يف ع .. رعي هيي هللا لوسر ناك ] :ظفل فو 41١ د ص ۳ ج :دنسملا يف

 ثيدخا :رمظا دح باب :دودحللا باتك :حيحصلا ف ملسمو .۱۸ ۰ص ۳ ج

 ثييدحلا :رمخلا يف دحلا باب :دودحلا باتك :ننسلا ف دواد ربأو . ۷۰۹/۳ )١

 .( غافي

 .111ص ۲ ج :دنسملا ف أ مامإلا دنع ن منأ نع اعوفرم يورو ©

 معلا یلص دق دئلَوْلاب تو نافع نب نامثع ع تدهش : :ناَق ة ؛ريلنسلا ر
 س

 تق

 اک لا برش نأ ارم اًمْهُدَحَأ أ َنالُحر هلع ديشف گنا ل لاَ م ؛نیتعک ر

 ر ےس



 ةيرشألا باك 0.

 نوكي ال ريزعتلا نأل ّدَح :َلْيِقَو زئاج اهكرتو ؛اهكرت رجب مل ادح تناك ول اهنأل
 . ةققحم ةيانج ىلع الإ

 انملع ول امك ءامهريغب دحي الو يأ ِنْيَلُجَر ٍةَداَهَش وأ هِراَرقإب ُدَحُيَو :لصف
 حرب ال هل کس هريغ هنم برش ءانإ يف بارش نم برش هانيأر نأب ءِرِكّْمْلا هبرش

 ٍراَرْقِإ يف يفكر ءاهركم وأ اطلاغ برش نركي نأ لامتحال يقو ؛ ؛رکسو ؛رمخ
 دع لصأل نأل ؛هب ملاع راتخم وه لوقي نأ جاتخي الو يأ رمح برش ٍةَداَهَشَو

 ُدَحُي الو فاركإلاو لهجلا لامتحال ُراَخُم هب ٌمِلاَع َرْهَو ُطَرَتشُي :َلْيِقَو «هاركإلا

 ؛لعف ولف رحتي الو عدتري ال وهو ءرجزلاو عدرلا هنم دوصقملا نأل هركس َلاَح
 نم يِدْيِحْوَتلا َناَّيح وأ لقنو «نيسح يضاقلا امهاكح ناهجو هب دادتعالا يفف

 .عقوملا عقي نأ فالح ال هنأ :يزورملا دماح يبأ يضاقلا نع انباحصأ

 هالّصلا ِهْيَلَع هنأل ,سباسيو ؛بْطَرَو ؛اصَعَو بصق نِي ٍدوُدْحْلا ًطَْسَو

 طق مل ٍدْيِدَح رسب يتو ١[ اَذَه َقْوَف ] :َلاَق روُسْككَم طوب تأ ماسلا
 هدر دش هب تأ ألو هب بكر دق مؤ تأت[ اَذَه ُنوُدَر :لاقف ! تَرَ

 هلأ طع ال ءاّضغألا ىلع هريو 2 *””اضيأ ًالوصرم یورو ًالسرم كلام

 !يِلَع ا :َلاَقف (!اهبرش یتح ايق مل هن نإ :نافع لاقف اات ءار هنآ آلا دهَشَو
 ىلوَت نم امرا لَو :ْنَسَحْل لاق مةدلباَف نس ا مق :يِلع لاق مدیا مق
 ىتح دعي عو (ةدلخباف مق رقع نب هلل ادع ايو : :لاقف ويل دحر تاک - مرا

 ؟نيِعب أ ركب وبأ دّلَحَو ؛نْيَِبرَأ كو يبلا دلح) :لاق ؛ كيا :لاَتم | نيرا غلب
 دوس | باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (يَلِإ ُبَحَأ اَذَهَر س لکو نامت رَمْعَو
 ثيدحلا :دودحلا باتك :ننسلا يف دواد وبأو )1۷١۷/۳۸(. رثألا :رمخلا دح باب

(A) 

 هسفن ىلع فرتعا نميف ءاج ام باب :دودحلا باتك :ًأطوملا يف كلام مامإلا هارر @ (۲۸۳)

 ىربكلا ننسلا ف يقهيبلاو .ًالسرم ٣۸۲ص ۲ ج .هنم (۱۲) ثيدحلا :انزلاب
 اذَهر :يعفاضلا لاق :لاقو )۸٠٠1١(« ثيدحلا :اهتيف دحلاو ةبرشألا باتك
 اع م مليا له لطأ نم تير دقو ؛ةجح هفت وه هب تبني امم سیا ٌمِطَقْنُم ْتْيِدَح



 550 ةيرشألا باك

 نأل ءامهوحنو جرفلاو رحنلا ةرغثك يأ اقم الإ 2*أدحاو عضوم يف ةالاوملاب

 ءاهفرشل ءَسأَرلاَو :ليق "ع يهنلل َْجَوْلاَو تقلا تود ٌعدرلا دصقلا

 هک رب لب هذي دشت الو تیر قا الذ عقلا طشتلاب «عنملا :حصألاو

 ss زا لما قولا يف هنع يهنلل هاي درجو ا

 موي لَك برضيف قرف نأ زوجي الو يأ ليكو ٌرْجَر ْلُصْحَي ثْيَحب برا

 داير الو لیک اهل لمع ا ورا طوب

 هيف ام ىنثتسيو ؛عامجإلاب ةَراَفك الو اهل اح ل ِةَيِعْعَم ٍةَيِصْعَم لک يف زرع :لصف

 حرش يف يرغبلا هلقن امكءاهعم ريزعتلا هيف بجي هنإف «ناضمر راهن يف عماجملا ةرافك

e, i Eدردحلا باتك :مألا يف يعفاشلا هلاق :تلق .(هب  

aا ر يذلا ظوسلا باب  

 باب eg :ةبرشألا باتك : ىربكلا ن ننسلا يف يقهيبلا هلصو @

 نأ َدْيَي 34 هللا لوُسر ك E ا ي ءاج ام

 ْريمْسَيْلف ملأ نمف ِ؛اَهنَع هللا ىَهَن يلا ةَروُذاَقْلا هه اريحا ] :َلاَق يسأل م حر

 .[ لجو رع هللا رتيسب

Eداور .(ُهَقَح وضع لک ِطعأو كنا یر الو برضا) :َلاَ ا  

 اف تاب Ea ا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .(1 8055 رثألا :طوسلا ةفص يف ءاج

 .(هَرْيِكاَذَمَو ُهَهْحَو قتاو هح وضع لک ٍطْغأو بر ثظا) :ٍدِلاَجِْل لاق لک لع را (۲۸)

 )1۸٠۷۲(. رثألا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا ها

 ,EAT ا برص اذإ ] :َلاَق هِي َيبنلا ذأ فن 0 فَ ثيدحل (۲۸۹)

eثيدحلا :هحولا برض نع يهنلا ناب :ةلصلاو ربلا باتک علا  

0 

 يقهيبلا هاور .(اًمهب يقي هدي هَل عد) :َلاَثَف ريح يف لځرب يزال ا أ ؛كلط يلع رئال 00

 )۱۸٠١١۷(. رثألا :ىربكلا ننسلا يف

 لَو هدم لَو برحق ٍةّمألا وح يف ل الر :َلاَق هيض دولس نب ل ادلع نع را ىو
 )۱۸١١۷(. رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا و .(ٌدفّص الو ؛لِغ
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 نبا لقنو «هنم هعجارف لصألا يف هتحضوأ ام كلذ ريغو ةمألا عامجإ نع ةنسلا

 ىلع ريزعتلا بوحو يف نيهجو ىكح انباحصأ ضعب نأ :ةدمعلا حرش يف ناطقلا
 قح هنأل بوحولا حجرألا نإو «لتاقلاو رهاظملا ىلعو ناضمر راهن يف عماجج نم
 بوجوب القو ا هتأرما عماج نم نأ انباحصأ ضعب ركذو :لاق ؛ىلاعت هلل

 همي اتر ْنَم نأ :نيدلا زع خيشلل ىرغّصلا دعاوقلا قو .فال الب رزع «ةرافكلا
 هريو ؛ماآ همس مب ؟ مرم فكم ٌمهاَص هو داَصَمَر يفك ل
 عماج يفو ؛ةبعكلا ٍةَمْرُ ِكاَهِتْنالو وحر عطقل رر ؛انرلل ديو ِ؛ةندَبلاو ؛قتعلا
 مامإلا رخي نيكرشملا ىلإ نيملسمل | ضعب بتك اذإ هنأ :صنلا نع لماشلا نم ريسلا
 ٌثيدحل ! زرعي لو رع ! مهنم ناك ناف ؟ تاكْيَهْلا يرذ نم نكي مل نإ ؛ُرَرعُ هنأ
 نينامث برشلا دح غلب اذإ اميف ريزعتلاو دحلا عمتجا دقو لب يبا نب بطاح

 ي

 الإ ْمِهِتاَرْكَع تانيا يوذ | اولي ] :َلاَق #9 يلا نأ امنع هللا يضر ةغباَع نع @ (145)
 :هسيف عفشي دحلا يف باب :دودحلا باتك :نتسلا ف دواد وبأ هاور . لا

 رفعي مامإلا باب :ةبرشألا باتك :ىربكلا ننسلا ين يقهيبلاو )٤۳۷١(. ثيدحلا
 .(۸1 ١۲و ۱4١۲١ ) ثيدحلا :تائيفا يوذ نع

 نوفرعي أوُسِيَل نيل ُمِهِتارَْع َنوُلاَقُي َنيِذْلا تاهل ورذو) :هي ييِفاشلا لاق ©
 رثألا :ةبرشألا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هلقن ملول ْمُهُدَحَأ لزيف ؛رشلاب

 وفعلاو ةبوقعلا ىف تقولا باب :دودحلا باتك :مألا أ ف يعفاشلا هلاقو )۸١۲١

 ١. 45ص ١ ج :اهنع

 ةروسلا :ريسفتلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ؛ةعتلب يبأ نب بطاح ثيدح @

 )٤۸۹۰(. ثيدحلا :«ءاّيلوأ مك ودعو يودع أ ًاوذيعتت ال باب ۰

 نأ دعب امأ ,ناطلسلا ىلإ رمألا عفري نأ لبق نوكت ةلاقإلا هذه نأ ظحءالي 7 ©
 تدع لدتا يبرق الر نلت الو ةعاقش الف ناطلسلا ىلإ رمألا عفري

 هللا لعل كارد اَمَو .ا ارذب دهش دق هن ] شا لوس لاق :هيف نأل بطاح
 اسو 4[ کل ترفع ذقن تیت هش نارا :لاقف ءِرْدَي لم ىَّلَع علا نق

 « لمعلا رهاظ ةاطلسلل نإف ؛هترم دعب امأ يي لوسرلا ةايح يف صاح ًاضيأ

 .ملعأ هللاو .يعرشلا مكحلاب ديقتلا لصألاو



 3 ةَبرظألا باك

 :يدرواملا لاق نوت ذأ ٍعْفّص وأ برضوا سْبَحِب سحب ءايبرق فلس امك حيحصلا ىلع

 ,هيأر ىلإ لکو ِرَدَقُم ريغ هنأل قِرْدَقَو هنج يف ُماَمإلا ٌدِهَتْجَيَو «ضارعإ اذكو

 امك ءافتكالا :حصألاو :يمدآلا قح دكأتل خْيبْوَت فكي ْمَل يمذآب قلعت نإ :َلْيِقَو

 رخو هةَدََج نير نق دبع يف صب نأ بجو لج نإ «ىلاعت هللا تح ي
 «ديعلا دح نيرشعلا نأل «نيِرْشِع :لبقَو ملا ةيانج نود هتيانج نأل عبرا نع

 ره َدَح ٍرْبَغ يف د ب مم :مالّسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع هلوق يف عنملا يف لحاد وهف

 يف دازي ال :ثلاث هجو فو ؛"*”هلاسرإ ظوفحم ا :لاقو يقهيبلا هاور [ َنْيدَتْعُمْلا نِ

 .""هليوأتو هخسنب بيحأ نكل ؛هيف حيحصلا ثيدحلل ؛ةرشع ىلع امهريزعت

 تامدقم نم وه ام قحليو يأ «ٌحّصألا يف يِصاََمْلاُعْيَِج اذه يف يِوتْسَيَو
 امتةيصعم لك سيقن لب 2 :ينانلاو ءاهتامدقم نم سيل اع دودحلا تابجوم

 ىلع ديزي نأ هلو ءانزلا َّدَح انّزلا تاَمّدقم ريزعتب غلبي الف «دحلا بجوي ام اهبساني

 سْرُشلا د ح ىلع ديزي نأ هلو ءيفذقلا َدَح سلا ريزعتب غلبي الو ؛بفذقلا اح

 .وضعلا كلذ شرأب ربتعم وضع ىلع ةدراولا ةيانحلا ةموكح نإ انلوق نم اذه برقو
 يف لف ٍرْيِزْعَت حصا يف ماَمإلْ َرْيِْعَت الق دَح قحن ىَفَع ولو 2َ وأ 6

 ةفص باوبأ عامج :اهيف دحلاو ةبرشألا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (؟5)
 :لاق .ريشب نب نامعتلا نع )١8٠175( ثيدحلا :ريزعتلا يف ءاج ام باب :طرسلا

 .لسرم ثيدحلا اذه ظوفحملاو

 طاَوْسأ ٍةَرْشُع قرف حا دل آل ] :لاق لو هللا َلوُسَر نأ يِراصنألا | ةد يبأ ْنَع (۲۹۱)
 مك باب :دودملا باتك :حيحصلا ف يراحبلا هاور .[ هللا دوخ ْنِم دَح يف الإ

 ردق باب :دودحلا باتك :حيحصلا ف ملسمو )1۸٤۸(. ثيدحلا ؟بدألاو ريرعتلا

 لاق :يراحخبلا حيحص حرش يرابلا حتف يف )١7١8/40(. ثيدحلا :ريزعتلا طارسأ

 هجن ىَلَع لد خوش هنأ اهنيَو) :ثيدحلا حرش يف لاوقأ ركذ نأ دعب رجح نبا

 مهل أوردت نأ لبق نم ارات َنْيِذْلا اللا :لاعت هلرقل «مامإلا ىلإ عقرب ل
 نأ ؛ه# ورمع نب هلل ادبع ثيدحلو .[ ۳١ / ةدئاملا ] بحر ٌروُمَغ هلا

<< 



 ةرشألا باتك ١

 ريزعتلاو «هريغ ىلإ لدعي مل هطقسأ اذإو «هيف مامإلل رظن ال رّدقم دحلا نأل ءّحّصألا

 اقح هيف نأل ءاعطق كلذ هل :يناثلاو ريغ طاقسإ هيف رثؤي ملف «هرظنب هلصأ قلعتي

 نأل ءاقلطم ال :ثلاقلاو كلذ لشم نع هريغ رجزو هرجز ىلإ جاتحيو «ىلاعت هلل

 ۹ طقسا هت

 ءامرح نكي مل اذإ هب يدتعملا لعف لثم ريزعتلا و للا لوسر نع ّمص :ةمقاخ
 ارك القم ! يبول ال نأ اعا هيضَرَم يف لا َلوُسَر اذل :ةشئاع لوق وهو

 [ ْمكدَهْسَي مل هتف سبعا ريع ل اإ ْمكَنِم ْدَحَأ ىي ال ] :َلاَف تان ام امله ؛ضّرَملا

 هب رّسف ملسمل هحرش يف يوودلا ينعأ فنصلا نأ الإ انباحصأ هركذي مل اذهو

 فلا ٍبِناَج يف بص ام :َلِْئَِ ءناّسّللا تْمَ بص ام دودا 1 0تثيدحلا

 .هتاهيبتت يف ضايع يضاقلا هركذ

 .[ بَحَو ْدَفَف دَح نم يملي امف يكي اميف َدُدُحْلا ارفاعت ) :لاف #4 هللا َلوُسَر
 :ناطلسلا غلبت مل ام دودحلا نع رفعلا باب :دودحلا باتك :نئسلا يف دواد ربأ هاور

 .حيحص هدانسإو :(4 99/50 ثيدحلا

 هيلإ عفري ملو هريغل ناك اذإ امأ ءاتاطلس هفصوب هب قحلا قلعت اذإ رزعي نأ مامإلل نإ (۲۹۳)

 .ملعأ هللاو .قبس امك وهف

 ثيدحلا :هتافوو يي ينلا ضرم باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور @ )۲۹٤(
 :دودللاب يوادقلا ةهارك باب :مالسلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(445)

 575١(. مز ثيدحلا

 ؛؛5.-445ص 11ج :يروسلا ماسمإلل جاجح ا نب ملسم حيجبص حرش جاهلا يب ©
 أل مهبل هتَراَشِإ يف ُءرفلاَح نح ْمُهَل ةبوقُ ةَبوَقُع مهذب و ̂ ر ر :يورنلا لاق

 هيو قلأنسلا ويح وحن ين ةر حرمت ةَمِهْمُملا مراشالا َن أ هيف .ينوّدلت

 . ىهتنإ .امّرحُم ًالَْف نوک نأ الإ هب ید يَا هلع ذ نِي وځني يدَعَتملا ريرعت
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 امرلظم وأ املاظ كاحخأ رصنأ ] :ْمالَسلاَو ةالصلا هيلع هلوقب رّرَحُمْلا يف ُهَح فا
 ؟ م e 55 . ا ل رهو ید

 اضیا هل سنڙتساو هن سن ثيدح س يراخبل جج يف وه ثيل

 , ٠ يت آلا #... ْہَكْيَلَع ىَدَمْعا نف :ىلاعت هل هلؤتب

 هيد ر م كلو الا ولع رتل سل ىلع لاس لک مق اک

 نصحك هدحو نإف ءاجلم دعي 0 اذإ اذهو ("""يذمرلا هححص [ ٌدْيِهَش رهف

 يع هلوقل مهردك لق نإو ءِلاَم وأ مرح هنأل يُ ؤا ءسفنلاك يفرط وأ
 ثيدحلا :امولطظم وأ ًالاظ كاحأ نعأ باب :ملاظلا | باتك :حيحصلا ين يراخبلا هاور )۲۹١(

(TEE)؟امِلاظ ُهَرُصْنَن يكف ءامولطم ةرصنت اذه ؛4 هلل | َلوُسَر اي :اولاف ؛ةدايزبو  

 .[ هيدي قرف ذات ] :لاَق

 ْمُكِيَلَع ىدا سف صاصق ُتاَمْرُحْلاَو ماَرَسْلا رهشلاب ٌماَرَسلا ٌرهّشلاط ١54: /ةرفبلا (۲۹)
 . قتلا م ها ذأ أوُمَلْعاَو هللا واو ْمُكِيلَع ىدتعا ام لوب هيلع ارداف

 ع ا :صوصللا لاتق يف باب :ةنسلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (۲۹۷)

 هله نود ليف ْنَمَو ؛ديهَس َوْهَف هِلاَم نود لق ْنَم ] لاَ 8 بلا نع دير نإ ديس
 :تايدلا باك :عماجلا ف يف يذمزتلا هاورو . .[ ٌدْيِهَس وهف هيد نود و أ همد نود ْوَأ

 نب هلل ادبع قيرط نم (۱ )٤۱۹ ثيدحلا :ديهش رهف هلام نود لتق نميف ءاج ام باب

 .نسح ثيدح ورمع نب هلل ادبع ثيدح :لاقو ءورمع

 155ه



 ةالرلا ناّمّضو لاّيصلا باتك__ ام

 الف هلق نإف لع قفتم [ ٌدْيهَس وَ هلام َنوُد ليف نم ] :مالّسلاَو ةالَّصلا
 لاملا ةحابإ نأل «حور اذ نكي مل اذإ يأ لاَمْنَع ُعْفَدلا بج الو .هيدعتل امص

 يأ ْنَع بجو ؛هتمرحل هسفن ىلع شخ مل ام سفنلاكف ناويحلا امأ «ةزئاج ريغلل
 فا ال نأ هطرشو «هريغ قحب دوجي نأ هل سیلو ؛هريغ نح هنأل كلذ ةحابإ ميرحتل

 ميه وأ ءنْيِدلا يف لذ هل مالستسالا نأل فاك اًهَدّصَق سفن اكو هسفن ىلع

 ءرهظألا يف ٌمِلْسُم ال ! اه ملستسيو اهرثؤي فيكف ؛ةحهملا ءافيتسال ةحوبذم اهنأل

 :يناثلاو 22 *نابح نبا ُهَحّحص [مّدآ يَا ريح نک ] :ُمالّسلاَ الملا ِهْيَلَع هلوقل

 :بيطلا وبأ يضاقلا لاق 4حما ىلإ مكيديأب أرقلت الوإ» :ىلاعت هلوقل بحي
 هلتق ريغب هعفد نكمأ نإ ؛يضاقلا لاقو ءروهشملا هنأو باحصألا رئاس لاق اذهبو

 الو ؛ُبحي ثيح ُبحيف يأ يبق نع َوُهَك وربع نع ُعفَدلاَو .الف الإو ؛بحو
 :ليقو «هريغ نود هسفن قحل راثيالا هل نأل ءأعطق بجي :لْيِقَو بحي ال ثيح بحي

 .نعفلا كرمي حالسلا رهش نأل «نييلوصألا مظعم ىلإ مامإلا هبسنو «اعطق بجي ال

 لوقلا لحم نأ :ْمَلْعاَو .مامإلا ةفيظو نم وه امنإو ؛سانلا داحآ نأش نم كلذ سيلو

 يف همالك ناک ناو ؛انه يعفارلا هب مزج امك ؛هسفن ىلع فني مل اذإ ام بوحرلاب

 الإ نع عفت ملو ةَرْج + َتْطَقُس ْوَلَو .اضيأ فوخلا دنع هنايرج يضتقي ريسلا

 باب :ملاظملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ؛بط ورمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا (۲۹۸)

 ليلدلا باب :ناميإلا باتك:حيحصلا ي ملسمو .(۲ 180)ثيدحلا :هلام نود لتق نم

 )١11/575(. ثيدحلا :هريغو لالا ذأ دصق نم نأ ىلع

 ٍةَعاَسلا | يَدَي نيب نإ ] :4 هللا لوسَر لاق :لاف ؛يرعشألا | ىسوُم يِبأ ْنَع ْثْيَحْلا (۹۹)
 اديؤم ييو اراك ييو ايم اهني لح خب 59 حبي مطمل لل ١ معك اتي

 يح يانار ءيا ن ربح ٌمِاَاَو ا نم ريح اهي ُدِعاَمْلا ءارفاك م بصير
 5 نإف ؛ةَراَحِحَل لا مكِفريسب اوبرضار مكر اترا ارعفاو مكبس ورک ؛يچاسلا ني
 مييحص بيتؤي ناسحإلا راني ؟نابح نبا هاور [ْمَذآ يش ف ريغ نيل اي رخال

 نركي نأ نعفلا دنع ءرملا ىلع نأب نايبلا رسكذ :نعفلا ف ءاح ام باب :نابح نبا

 198 / ةرقبلا )۳٠٠١( .مهوعاو ثيدحلا :ًالئاق ال ًالوتقم



 IY ةالرلا ناّمّصَو لاّيّصلا باتك

 :يناشلاو «ةميهبلا فالخب رايتخا الو امل دصق ال هنأل ,ٌحّصألا يف اًهْنِمَص اًهرْسَكب

 . ةميهبلا ةلزنم اهل ًاليزنت ءال

 ر ل برشا مرح اسار مالكب َنَكْمَأ ناف ,فحألاب لئاصلا ْعَقْذُيَو :لْصف

 اذهو :يدرواملا لاق ؛لهسلا ناكمإ عم بعصألا ي ةرورض الو ؛ةرورلل رر
 ؛ىلعألاب عفدلا لجعيلف هلهأ يف ج وأ دق هآر اذإ امأ «ةشحافلا ريغ نع جيردتلا

 .دح لعق :يناثلاو «عفد لتق :امهدحأ ناهجو لتقلا اذه يقو «لتقلا أدبي نأ زوجيف 8

 ًافيس الإ هيلع لوصمملا دجي لو «يصعلاو طوسلاب عفدني لئاصلا ناك ول :ٌغْرَف
 الإ عفدلا هنكمي ال هنأل ؛برضلا هل هنأ حيحصلاف ؛ًانيكس وأ

 عنتمي ال ناكو ؛فرط عطق ناسنإ دصق ةاذإ ليق نإ :ءايحإلا يف يلارغلا | لاق :ٌةُيبنَ

 هنأل ؛لاح وهف ! معن :متلق نإف ؟هيلع لتاقي له «لتق ىلإ يدؤي اعر لاتقب الإ ؛هنع

 تاركنملا ليبس ظفح لب ءهفرط ظفح ضرغلا سيل ذإ

 هسفن صيلختب رومأم هنأل «لاتق ميرختو ةُبوُجُو ْبَهَدَمْلاَف بره َنْكْمَأ ناف

 عضوملا كلذ يف هتماقإ نأل «بج ال :يناثلاو ءنوهأ بره او نرهألاف نوهألاب

 برها صن لمح :ةيناثلاو ؛ةحيحصلا ةقيرطلا هذه ؛فارصنالا فلكي الو (ةزئاحج

 .نقيتي مل نم ىلع رخآلاو «برهلاب ةاجنلا نيتي نم ىلع

 ”* مرام م
 ؛َرَجَع نإ هْيقدِش برضو هبل كف ني لّهْسألاب اهصلخ أخ هدي تضع

 ال سفنلا نأل ٌنْدَهَف ءلادلا لبق نونلاب وهو تطقسف يأ ةناتمأ ترد اًهّلَسَف
 ناك ءاوسو ؛© '”)اضيأ هيف حيحصلا ثيدحللو «فارطألا اذكو «عفدلا يف نمضت

 يل تكوف هيف نم هدب حت لر دَ ضع اخر أ ا 1(

 .[هَل هيد ال ؛لُحَفلا ضعي امك ٌةاحخأ ْمكْدَحَأ ضعي ] :َلاَقف ؛ لا لإ ارح

>> 



 ٍةآلولا ناَمضو لاّيْصلا ْباَتِك ْ 13۸

 ا ا ا

 ْوَأ ءاهمضو فاكلا حتفب يأ ةْوَك ْنِم وراد يف ِهِمَرُح ىلإ ٌرَظن ْنَمَو :ٌلْصَن
 َتاَمَق ُهَحَرَجَف ِهيْيَع برق باّصأ وأ ُفاَمْعَأَف ةاَصَحَك فييفحب ُهاَمَرَف ادْمَع بق
 هرصب عقو وأ ءافطخ ناك اذإ ام ! دمعلاب جرخو "هيف حيحصلا ثيدحلل ٌرْدَهَف

 ليقثب هامر اذإ ام فيفخلاب جرحو ؛هيمري ال هنإف «لاحلا رادلا بحاص ملعو ؛ًاقافتا

 ءرصبلاك سيل كلذ يف عمسلاو ةيدلاو «صاصقلا هب قلعتي هنإف باشنب هقشر وأ

 طيرفت آل ءذإ عصألا ىلع ِةَيقْتلاَك ةرانملا نم نذؤملاو «هسفن حطس نم رظنلا مكحو

 زجي م كلذ ناك نإف يأ ,رظانلِل ٍةَجْوَرَو مَرْحَم ِمَدَع طْرَشِب ءرادلا بحاص نم
 يمري الف ءرادلا بحاص مرح ًامِرْحَم رظانلا ناك ولو ؛ةهبش رظنلا يف هل نأل «هيمر

 نكي مل ولو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ىلإ رظنلا مرحملل سيل ذإ «ةدرجتم نوكت نأ لإ
 الو «يمرلا هلف ةروعلا فوشكم ناك نإف هدحو كلاملا اهيف لب «مرح رادلا يف

 ا مرحلا راتاو e E ةايجر د ونا كايف

 بع دفق زرق ذاق تا رک رك قزف «مرحلا راتتسا مدع يمرلا زاوج يف طرشي

 يردي ال رادلا يف مرحلا نأل كلذ طارتشا مدع :حصألاو .ءيش ىلع عالطالا مدعل

 سايق ىلع ایرج هير لبق راڌنإو :ليَق «رظنلا باب مسحنيف نفشكنيو نرتتسي ىتم

 ٌةداَّصلا هيلع هنأل ! راذنإلا لبق هيمر زوجي هنأ حصألاو ءنرهألاف نوهألاب عفدلا

 .(1۸4۲)ثيدحلا :ًالحر ضع اذإ باب :تايدلا باتك:حيحصلا يف يراخخبلا هاور
 ثيدحلا :ناسنإلا سفن ىلع لئاصلا باب :ةماسقلا باتك :حيحصلا يق ملسمو

 او

 َدَحَأ كيب يف ٌمَلطا ول]:لوقي ب هللا لوسر تعم :لاق ؛هط ةريره يبأ ثيدح وه (”050)

 EASE مان ْنِم َكْيَلع ناك ام ِهُهَنْيَع تاقفف ٍةاَصَحب ُهتفَذَح هل نات ملو

 ثيدحلا :ناطلسلا نود صتقا وأ هقح ذحأ نم باب :تايدلا باتك :حيحصلا يف

 :هريغ تيب يف رظنلا ميرحت باب :بادآلا باتك ا يف ملسمو .(1884)

 ْمُهَل هللا ٌّلَحأ ْدَقَف ؛ْمِهِنْذِ رغب مْوَق تيب يف َمَلطا نم ] :ظفلب )۲٠١۸/٤۳( ثيدحلا



 4 ةالزلا نامضصو لايصلا باك
 فلاخ اذهو هيلع قفتم [ ىَرْدمْلابَُْيَع يرل رانا لاح ناك ] مالا

 هنأ كالهاب نيبت ةنأل فوق ملم جورو لاَوَو يلو زرع ْوَلَو لص
 ال :يوغبلا لاق ديسلا نذإب هبرضف ًاكولمم ناك ول :معن «عورشملا دحلا زواج
 قحلا نأل تمض الف ًأرّدَقُم دخ ولو «هنمضي مل ُهلتقف هلتق يف هل نذأ ول هنأل «نامض

 لَو ءانزلا دح رخآ يف مدقت امكءامهريغ ف وأ رب يف وأ رح ف ُهَدَلَج ءاوسو «هلتق
 :يناشلاو ءدودحلا رئاسك ِحْيِحّصلا ىَلَع ناَمّض آلف بايو لاعيب براش برص

 روُهْظَمْلا ىَلَع طوس نورا اَذَكَو «كلذك دحج نأ زوجي ال هنأ ىلع ءانب معن
 اذك «داهتجالاب ناك نيعبرألاب هرسيدقت نأل «نمضي هنأ :يناثلاو «دودحلا رئاسك

 رثخلا يف دلج ] ُملَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأ :حيحصلا يفف ؛بيرغ وهو يعفارلا هللع

 ِدَدَعْلاب ُهْطْسِق بجو ءًالثم نيعبرأو ىدحإ هبرض ناب يأ كأ وأ ©" [ نمبر

 ريغو ؛نومضم نم تام هنأل ةد فْ :لؤق يِفَو «دحلا ىلع دئازلا وه ذإ
 َنِْتاَمَثَو ىدخإ َدِلُج فِذاَق يف ناَيِرْجَيَو «هعيج بجي :ثلاث لوق ينو .نومضم
 . اهنم عرج نينامثو ىدحإ نم ءرج رهظألاو .ةيد فصن بجي لوق يفف يأ

 ؛نيسلا رسكب ؛يهو نشل ةلَرإ تعلم ٌعْطَق هسفن رمأب يأ ءٌلِقَمْسْمِلَو :لنعف

 يف ُرَطَحْلا وأ ءاهكرت يف رطح ال ةقوخم لإ :دلجلاو محللا نيب ددغلاك جارح

 ةمالسلا ةدايز ءاحرل عطقلا هلف ؛رثكأ ءاقبإلا يف رطخلا ناك نإف يأ ءُرْثْكَأ اًهِعْطَق

 باب يف رجح يف طا ًالْجَر ذأ ريحا يِدعاَسلا داْغس نب َلْهَس نأ باَهبش نا نع 0
 :لاَق قي هللا لوُسَر هار امل ؛ةسأر وب كح یرذم هللا لوس عمو ل هللا لور
 َلِيُح اَمَنِإ ] ك هللا لوس لاف [كِينْيَع يف هب تعطل ينرطنت كنأ ملعأ تنك و ]
 5 علطا نم باب :تايدلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا ةاور .[ رصتلا لبق نم ُنذإلا

 باب :بادآلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(1401) ثيدحلا :هنيع اوأقفف موق تیب

 )1١55/50(. ثيدحلا :هريغ تيب يف رظنلا ميرحت

 .(؟الال) مقرلا يف مدقت )٠65(



 ٍةآلولا ناَمَصو لاّيبملا بات ١51

 ال ذإ ؛عطقلا زاورح حصألاف كرتلاو عطقلا رطخخ ىواستو نابناحجلا لداعت نإو «هيف

 .اهنم فاني ةعليسك وهف ءاضعألا ضعب لكات ول :ٌّعْرَ
2 # 

 عم نونجَمو يص نه «ةلكاتملا ديلا اذكو ءةعلسل ا يعي ءاَهُعْطَت دَجَو بألو

 مات غارفو قيقد رظن ىلإ جاتحي عطقلا نأل ناَطْلسِل ال كرتا رطح ذا نإ رَطَخْلا

 e لاق «ناطلسلا كود را ركنا حدد دحلاو بألل نأ امك ؛ةلماك ةقفش شو

 دلو «يوللو يأ هو ل نم طي ل أ « بوس

 نع هنانوصيو هلام نايلي امهنأل ةَماَجِحَو ٌدْمْقَو رطح الب «ةعليسلا يعي ءاَهُعْطَق

 لف ولو «لاحج رطخلا عطقلا الو ةحلاعملا ينجألل سيلو «ىلوأ هندب ةنايصف عيضي نأ

 يلوللو يأ (ُهَلَو) هلوقو «نامضلاو صاصقلا هلعفب قلعت هب تامو هسفن ىلإ ىرسف

 َتاَم ولف .حضوأ ناكل ناطلسلو امهو :لاق ولو «هتررق امك دحملاو بألا وهو

 هلثم امك كالهلا ىلإ ىضفأ اذإ ةعليسلا عطقو ةماجحلاو دصفلاك يأ « اذه ني زئاجب

 هنأ يناثلاو ءريغصلا ررضتيف كلذ نم عنج الإ حصألا يف نام الق حم ي

 .فلتلا ىلإ ىضفأ اذإ ريزعتلا يف بجي امك بجي

 بَجَو امو ؛هيدعتل هلام يف ةَظْلْعُم ةد ؛عِبُم ام يبصب ْناَطْلْس َلَعَف وو

 نل «لاَمْلا تيب يف :لوق يفر ,هريغك لقا ىَلع مکح وا دح يف ماقإ صخب

 هنإف هب قحأ لالا تيب ناكف «مهب فححأل هتلقاع ىلع هانبحوأ رلف د شکي هأطحخ

 ! رهظ نإف «ريصقت هنم رهظي مل اذإ اميف فالخلا لممو .نيملسملا نيب مكحلاب همزل

 املا تيب ىلع برضي ال همزلي ام نأ فالح الف

 يف رق إف ءِنْيَقِهاَرُم وأ ؛ِنْييم وأ ؛نْئدَْع اناَبق نيَدِهاَشب ُهَدََح ولو
 لاق َدّمَعَت نإ ًاضيأ ةلقاعلاب الو لاملا تيبب قلعتيالو يأ هْيَلَع كاملا اًمهرابتخا



 ا ةألولا ناَمّصو لاّيملا بايك

 ثحب لب امهرابتخا يف رصقي مل نإو يأ الو :صاصقلا بوجو رهظألاو :مامإلا

 مدقت دقو لاملا تيب يف وأ هتلقاع ىلع نامضلا نأ يف يأ «نالؤقلاف فعسو لذبو

 يف ِنْئَدبَعْلاَو نّئمذلا ىلع عوج الق لام تسي زأ قاع انهم انإف ءامههيجرت
 بسني دقو .هب اينأ اميف دعت امهنم دجوي مو ناتداص امهنأ نامعزي امهنأل ٌّحّصألا

 تبثي :ثلاشلاو ءيضاقلا اًرغ امهنأل معن :يناثلاو ءثحبلا يف ريصقت ىلإ يضاقلا

 .لاملا تيب نود ةلقاعلل عوجرلا

 امجحأل امهانمض ول انأل دلت ام يأ رمي عب مل نذإي دّصف أ َمجيَح نمو

 :ُةَأَطَحَو ُهَمْلَظ َلهَج نإ ماّمإلا ٍةَرْساَبُمَك مامإلا ذاب برضو دالج لتقو ءامهنع

 دحل لوت م امُشانمَض ولو .هتلآ هنأل «هنود مامإلاب اب نامضلاو صاصقلا قلعتيو يأ

 َالَجْلا ىَلَع ُناَمّصلاَو ٌصاَسِقْلاَف مأَطَحَو مالا ملط َمِلُع ْنِإَو يأ اللو ؛دحأ

 1 ا اذإ اّمأ عانتمإلا همر َلاَحْلا َمِلَع اإ | هال ىمامإلا ةهج نم ٌةاَرْكإ نکي مل

 . اًمهْيَلَع ُناَمَّضلاَف

 نإ د
 ا

7 

5 

 عطقب ٌلْجْولاَو حرفا ىلعأب ةَمحلا نم ءزجب ةا ات بجو :لص
 عبتا نأ كب ان اح :ىلاعت هلوقب هل اولدتساف بوجرولا امأ ُهَتْفَشَح غ اَم

 جتي ام حا اذه :يقهيبلا لاق «ناتخلا هلم نم ناكو 00 َميِهاَرْبإ هل

 نم لوأو ًانوتنغ دلو يو انين نكل :ْتْلُق «هيلع ًابجاو ناكو :يباطخلا لاق "هب

 .1 73 / لحنلا (”: 9

 ىلع هركي ناطلسلا باب :اهيف دحلاو ةبرشألا باتك :ىربكلا نئسلا ف يقهيبلا هلا © )۳٠١(

 انربخأ ام ةلأسملا هذه يف هب لدتسي ام ٌنسحأو :لاقو <«۸ ۲٦۰ر ثييدحلا ؛ناتتخالا

 سا نسحا 7 : هللا لوس لات :لاق ةريره يبأ ثيدح دنسأو . . .ظفاحللا هلل دبع ربأ

 .حيحصلا يف ملسمو يراحبلا هاور رقاب ةنس نام نبا ا َرْهَو بنل م ميري
 ل لو نس وارا ناي يف سب هنأ عا لاف ارم | نات ُبحُي) :هلوق امأ 9

 نالا .مهقَح يف ةرطقل ةن ةنأل طق لاجل روم اعلا ا منو لع

 .ةَسْفَن نخي نأ غلا ِلِقاَعْلا ىَلَع ٌبحاَو
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 ُناَنِحْلا :ةَرطِلا َنِم نسمح ] :َلاَق هي بلا هب غلب ؛ههظ هريره يبا ْنَع 0

 ف يراحبلا هاور .[ رافظألا مِيِلَقَتَو ؛براشلا صفو ؛طنإلا فتنو ؛ُداَدْحِتْسِإلاَو

 .(۵2۸۸۸) ثيدحلا :براشلا صق و باي :سابللا باتك :حيحصلا

 ميِهاَربإ ! ىلتبا ذو :ىلاعت هلو ةّصاخ َمُيِهاَرإ ىح يف ناك ناّيحإلا بوو نأ 9

 ين سمح ٍةَراَهَطاب َلَجَو رع هللا هلت: اع نا لاق نونا تانك ر
 ؛قاشنتنمالا الاَو ءَةّضْمْضَمْلاَو يبراشل | صف : :سارل | يف ؛ِدَسَحْلا ا يف نفح سرلا
 دالر ؛ةناَعْلا ُقْلَجَو ؛رافطألا ٌمِيِلنت :ٍدَّسَجْلا يِقَو سارا قرفَو كا اوسلو

 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .(ءاّملاي لوبو طئاغلا | ناَكَم لغو ةرطباإلا فتنو

 .حيحص هدانسإو «(1۹ ۲)رثألا :رافظألاب ذحألا يف ةنسلا باب :ةراهطلا باتك

 تاي بلو بلَسَف م يهاربإ ره هنا َرِكْذ يِذْلاَو التنقل 9 ميهار رْألاب يِنمَمْلاَ

 0 ٍةَرَمْلا ناتج ٌركِذ

 اإ ] :لاَقف ن ا ١ لوُسُر ذأ : ةيراصنألا ةّيِطَع طم ما تيِدَح ام 9

 ف دواد وبا هاور . .[ ٍلْعبلا ىلإ بح أَو ءأرمْلِل ىظنأ كلذ ناف ءيكهنت الف تنتح

 نع :لاقو )2717١(: ثيدحلا :ناتخلا يف ءاج ام باب :بدألا باتك :ننسلا

 ؛يوقلاب وه سيل :دواد وبأ لاق هدانسإو هانعمم كلملادبع نع ورمع نب هلل اديبع
 .فيعض ثيدحلا اذهو ؛لرهمم ناسح نب دمحتو :دواد وبأ لاق ؛ًالسرم يور دقو

 نأ ءوْلبَأ ْنَع ةَماَسأ نإ حلم يبأ ثْيِدَحَو ءاَمهَْع هللا يضر سابع نا ٹی اَمأ م

 ننسلا ف يقهيبلا هاور .[ ءاسنل ةَمَرْكَمَو ءلاَجّرلِل ةنس نالا ] :َلاَق هيي يبل
 ةأطرأ نب جاححلا هيفو )١857( ثيدحلا :اهيف دحلاو ةبرشألا باتك :ىربكلا

 .عطقنم وهو لوحكم نع قيرطب يورو هب جتخي ال رهو

 رن ارل اما ءطقف لحل ىلع ايلا بجو هتاف سابع نبا ي ار رض ام ك
 يف يقهيبلا هاور .(ْنِحَيْمَل ام لحل ةالَص لبق ال) : سامع نب 8 ةّمِرْكِع ْنَع
 )۱۸١١١(. رثألا :ىربكلا ننسلا

 :ِرَجَح نا لاق بطلا هح نمو ةا لاَح بح ءاّسللا ناتج رطب :تْلُق 0

 أ ؛امومع نضع لَه باسا يف فيا هنأ (ِلَحْدُمْلا يف جالا ربا لاق

 ٌعوُرْصَملا ةف مدل نظفي الف برملا ِءاَسِيَو قرنا اس نيب قرف

 :(0۸۸4) ثيدحلا حرش :حفلا يف هلقن .(قرَْمْلا ءاَسِن فالحب نُهنِم اًهْعْطَق
 رر اسلا ّقَح + يف بحت ال ِةُييِناَساِل هو يِفَر) :اضيأ لاقو .۱۸٤ص ۱۰ج

> > 
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 ال هنأ هيف سلاو ميهاربإ لاجرلا نم نعتخا نم لوأ نأ امك رجاه ءاسنلا نم ناتا

 «د ةقارإو وضع عطقب اعيورت دحاو لكل لعجي نأ بحأف هدلو حبذب عيوزلاب ىلب
 هذه نوكتف مهل ءابآلا ماليإ ىلع ربصلاب مهدالوأ ىلتبيو ؛يطيوبلا يف هيلع صن

 اللا لصف ِهْيَلَع ميهاربإب ايسأت دالوألاو بألا نم میلا مصل روم ةلاحلا

 هب رّبع اذك قَمْحَللا نم ءزجب) هلوقو ؛فنصملا ركذ امكف ةيفيكلا ام أو السلا

 .هالغأ نم ودل ُمْطَق :يدرواملا ةرابعو «يعفارلا

 .حّصألا ىَلَع هناي مري ىتنخلا :ٌعرف

 يف امك لفطلا قح يف يأ ُلْيجْعَت بديو ؛فيلكتلا تقر هنأل < ,غولبما دعب

 حرش يف هلقنو ؛قيقحتلا يف هب مزج ؛هلبق هركيو © '" 'عابتالل باس يف نرحل

 ويال نبر ءا أ بقذو دمحأ أ نع يسا باص هدرز يذنلا

 يف ِءاَسْلاَ لاحجرلا نيب :: ةر ٍتمَقَو امل ْنِكْلَو) :لاقر .(يبحاري سيل هن ىلإ
 ىهتنإ (مُكُحْلا قارت َداَرُملا نأ ىَلَع لَو كلذ

 اًمُهََسعَو ؛ِنْيَسُحْل تشاو سلا يع يا َلوُسَ ع ] لا ها رباح تدخل © ۰ ۷(
 باب :اهيف دحلاو ةبرشألا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ماّيَأ ٍةَعبَسِل

 ةع ليس هنأ رجح نبا لقنو ١1605( 4)ثيدحلا :ناتتحالا ىلع هركي ناطلسلا

 ٠١ ج :(5889) ثيدحلا حرش :حمفلا ف هلقن (يرذأ الر :لاقف كام ُماَمإل

 ؛هوص 4 ج :ةقيقعلا باب :ديصلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم فر . 47ص

 يبأ نب دمحم هيفو ناتخلا راصتخاب ريبكلاو ريغصلا يف يناربطلا هاور :يمشيملا لاق

 :ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هاور .ىهتنإ .نيل هيفو هريغو نابح نبا ُهَقّنَو يرسلا
 .( 8515١9 ثيدحلا

 نحب ؛ مسي ؛عباسلا مري يبّصلا يزل نب ةعبس) :لاق سابع نبا نع ©

 نوب قَّدٌصتيَو ؛هتقيقَع مدي خطير همر ْقَلُحُيَو ؛هنع قعيو ذل |ُهَْع طاَمُيَو

 لاق ؛54ص ٤ ج :ةقيقعلا باتك :دئاوزلا عمجم يف (ةّضِف َْأ ابَهَذ هيسأر يف هِرْعَش
 دحسا حرش :حتفلا يفو .ىهتنإ.تاقث هلاجرو طسوألا يف يناربطلا هاور : مشيه

 هدنس فو طسوألا يف يناربطلا هجرأ :رجح نبا لاق :7؟ت ص 4 ج :(2479)
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 ِنَع فْعَّص إف ؛هرقأو ةيراجلاو مالغلا يف اذه :هنع لاقو «يدرواملا نع بذهملا
 افيعض لجرلا ناك ول مامإلا لاق ىتح هلمتحي نأ ىلإ خا «عباسلا يف يأ ءهلامتحا

 . هلمتحي نأ ىلإ رخأ هيلع فيح نعتحا ول ثيحت

 هنأ يعفارلا ححصو «ةعبسلا نم ةدالولا موي بسحي ال هنأ ىلع رثكألا عرف

 ي ف ےب

 هيلع :معن «ةيضعبلل ءادإلاو الإ ٌصاَصِق ُهَمِرَل هَلِوَمْحَي ال نم يف ةَ ْنَمَ

 ميدقتلا يفو «هنم دب ال هنأل ّمّصَأْلا يف ْناَمّض الق يلو ُهسحَو ُهَلَمَتْحا نإ ءةيدلا

 لهسأ ريسي ردق عوطقملاو ءصحر ضغ ندبلاو عطقلا نأل «يبصلل ةدئافو ؛رظن

 جرخو «ةعليسلا عطق هبشأف «لاحلا يف بجاو ريغ ناتخلا نأل «همزلت :يناثلاو «هيلع

 نإ ديدشلا رحلا يف مامالا نتح ىلع يبي نأ لمتحي :هيف يوغبلا لاق «ينحألا لولاب

 هيف له ريسيلا حرجلا نأ ىلع ينبني :يسحرسلا لاقو ءالف الإو انه كلذكف «هانمض

 يعي َُتَرْجَأَو دمع هبشف الإو ءدمع وهف معن :انلق نإ :ناهجو هيفو ؟ صاصق
 هتحلصمل هنأل «نوتخمْلا لام يف «نتاخلا

 يف هتيأر اذكو هؤافحإ ءاسنلا ناتح يقو هراهظإ روك ذلا ناتح يف ةنسلا :ةَدِئاَق

 ." كلوز | همحر يكلاملا جاحلا نبا باتك

 اهنأل راهن الل الاَمَو اسف اً نهم باد وأ ةد َعَم ناك ْنَم :ٌلْف
 فف قيرَطب تثار وأ تاب ْوْلَو ءاهدّهعتو اهظفحب مايقلا هيلعو هفرصتو هدي تحت

 لقن :رحح نبا لاق ؛ 41١ ص ٠١ ج :(5884) ثيدحلا حرش :يرابلا متف ف @ (۳۰۸)

 ٌءاَقْحِإَو ؛ركذلا ناتج ٌراَهْظإ ةنسلا أر :(لحدملا) يف جاحلا نب هلل ادبع وبأ خيشلا
 . ىهتنإ .ملعأ هللاو (ىتنألا ناتيع

 ليقف بيحب نأ یبأاف ؛ناتیخ ىلإ صاع يبأ نب ناش يي :َلاَق ؛نَسَحْلا نع @

 هاور .[ هل عدن الو کک لا لوُسَر ٍدْيَع ىَلَع ناتيعلا يأن ال انك ان 1 :َلاَثَف ؟ُهل

 لاق ؛٠.5.ص ٤ ج :دئاوزلا عمخب يف .517ص 4 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا

 .سلدم هنكل ةقث رهو قحسإ هيفو ؛ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور :يمشيها



 اواو ٍةَألُرلا ناَمَّصو لاّيصلا باك

 ليبس ال امم قورطلا .عئلاو هنع ول ال قيرطلا نأل نام الف لاَ أ سفن

 نف ٍلْخَو يف دْيِدَش ضك ضكرك داعی ال اّمَع : :فنصملا لاق امك ررر معن «هيلإ

 حرش يف هفلاخ نامضلا مدع نم انه فصلا هب مزح امو ةن أو ام نو فلاح

 ِهِرْهَظ ىَلَع ابَطَح َلَمَح ْنَمَو «نامضلا ابجوأف مارحإلا تامرح يف يعفارلاو بذهملا

 هب فتق اقْوُس لحد إو لعفب فلتلا دوجول ةَنيَض طَقَسَ ءب كَحُف ِةَمْيِهَب أ

 ل ا أ داق سو یوو نكي مل اف مز ناک اپ نين نام زا نش

 هين بجی ف ةَمْيِهَبْلا ربدتمو ىّمْعَأ بؤ الإ ءهنم ريصقتتلا نأل « «ةميهبلا لبقتسي

 بحاص نمضي ااو يأ نمضي منَ ؛هريصقتل هيلع نامضلاف امههبني م نإف يأ

 وأ ٍقْيِرطب ُهَعَصَونَأب رمق نإ لاَمْلا ْبِحاَّص رقي مل اذ ذإ «هتفلتأ أ ام ةميهبلا

 ْوَأ ًاعْرَر تقَلتَأَف اَهَدْحَو َهَباَدلا ا تناك ْنِإَو لامل عيضملا هنأل الف ةا صرع

 هحرخأ امك هيف حيحصلا ثيدحلل َنِمّض الْيَل ْوَأ ءاَهُبِحاَص ْنَمْضَي ْمَل اراه ُهَرْيَغ

 ٠ ةييحان يف ةداعلا ترحب ولو کاحملاو كابح نبا ةححصو يئاسنلاو دواد وبأ

 طباخ تعد سرا نب ءِ هنا : نأ ر ؛هيبأ ْنَع عي نب مارح ْثْيِدَحِل © م.در

 راهب اًهَظْفِح لالا له أ ىع يلا لوسَر یف مهيلَع ةتدسفأف لحر

 :ةيضقألا باتك :اطوما يف كلام مامإلا هاور .[ للاب اهظفِح يِشاَرَمْلا ٍلْهَأ ىَلَعَو

 246-19 ۷٤ص ۲ ج :هنم (۳۷) ثيدحلا :ةيسيرحلاو يراوضلا ف ءاضقلا باب

 للاب يش ِشاََمْلا تَدَسْفَأ ام داو ٍلاّهلاب اَهظْفِح طْئاَرَسْلا ٍلْمَأ ىلع نأ ] :ظفلب

 ُْتْسِلع اَنْ طوعا َة اور ْعْيِمَح ُهاَوُر اذكَه) :ريلادبع نبا لاق .[ اًهِلْمَأ ىلع ٌنِماَض

 ج ٠ .Yt )ثيدحلا :ديناسملاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا :رظني .(الَسْرُم

 عةمئألا هلسرأ «ررهشم ثيدح وهف ًالسرم ناك نإو ثيدحلا اذه :لاقو . ٤۷٥ ص

 هب ةنيدملا يف ىرحو «لوبقلاب هوقلتو ءزاجحلا ءاهقف هلمعتساو «تاقثلا هب ثّدحو

 .ًاحاحص اهاقلأف «بيسملا نب ديعس ليسارم عبتت هنأ يعفاشلا معز دقو لمعلا

 ثيدحلا :موق غرز دسفت يشاوملا باب :عويبلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور @

 ام ةيشاملا لهأ نيمضت :ةيراعلا باتك :ىزبكلا ننسلا يف يئاسنلاو (؟هحشر

 نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يفو .(1/0784) ثيدحلا :ليللاب مهيشاوم تدسفأ

 :هيفو (297/7)ِثيدحلا :يشاوملا تدسفأ اميف مكحيام ركذ :صاصقلا باي :نابح

< 



 ٍةالؤلا ناَمّصو لاّيصلا باتك ١

 كلذ عابتا حصألاف اليل عرزلا ظفحب وأ ًاراهن اهظفحو يعرلل ًاليل مئاهبلا لاسرإب
 الو يقارسلا مي درح يف ىعرت مئاهبلا تناك وأ عرازملا ةطسوتم يعارملا تناك ولو

 ىلع ًاراهن ناك نإو هتفلتأ امل نماض رصقمف اهلسرأ نإف «عار الب اهلاسرإ داتعي

 ؛ةداعلا ىلع طاتحاو هباب قلغأو اهطبر نأب يأ ءاَهِطْيَر يف طرفي آل نأ الإ ءحصألا

 وأ ىنم ريصقتلا مدعل نامض الف اليل تجرخف رادجلا مدهنا وأ صل بابلا حتفف

 عيضملا ره ذإ ةبادلا بحاص طرف ولو يأ ءاَهِعْفَذ يف نواه عْرّرلا باص ٌرَضْح
 ٌمَصألا يف ًاحوتفم ُهَكَرَت باب هَل طْرَحُم يف ٌعْرَرلا ناك نإ اَذَكَو هنواهتب هلال
 هليل اهظفحو مئاهبلا طبر ةداعلا نأل نمضي :يناثلاو «بابلا مف هنم ريصقتلا نأل

 يف اَهُكْلاَم َنِمَص اهم َكِلَذ َدهُع نإ ًاماَعَط وأ ًارْيَط فلت ٌةرِهَو ,ريصقت اهاسرإف
 لك اذكو ءاهرش فكيو طبرت نأ يغبني ةرهلا هذه لثم نأل ءاراهت وأ الْيَل حَصألا
 اهنأ ةداعلا نأل ءاراهن وأ ًاليل تفلتأ ءاوس «نامض ال :يناثلاو «يدعتلاب علوت ناويح

 ماعطلا ظفح ةداعلا نأل ّحّصألا يف الف ءاهنم كلذ دهعي مل نإو يأ ءالإو ءطبرت ال

 . ةميهبلا يف قبس امك راهنلاو ليللا نيب قرفي :يناثلاو ءاهطبر ال اهنع

 :هل ليقف «خيشلا راد يف صفق يف ٌماَمَح ؛تلقن اهنمو لافقلا ىراتف يف :ةدئاف

 هانلخدأ ًاريغص ناك هنأ ىلع هل زييمت الو هَ األ زوجي :لاق ؟اذه سبح روج له

 .طبري رامحلاك رهف

 هج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .علاَرْسَألا لْهَأ  لدب [اًهّظفِح ضْرألا ٍلْهَأىَلَعَو ]
 27ص

 ةقان هَل اتناك ] :َلاق ؛بزاع نب ءار نع «يِراَصنألا ةَصْيِحَم ن مارح نع @

 ظفج َّنَأ :ىّضقف . ءاي هللا َلوُسَر ملك يي انس طاح تح ةَيِراَص

 ٍلْهَأ ىلع نو ءاَهِلْهَأ ىلع ليلا ٍةيِشاَمْلا ظْفح ّنَأَو امِلمَأ ىلع ٍراَهْلاب طِئاَسْلا
 .( هال )ثيدحلا :نئسلا يف دواد وبأ هاور . .[ ليلا ْمُهيِشاَم تيا ام ةا

 باتك :كردتسملا ف مكاحلاو .(5/598) ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو

 دمحأ مامإلاو .دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «(74/17015١)ثيدحلا :عريبلا

 . ٩۲۹ص غ ج :دئسملا 5
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 ريل

 ا
 روزل نال كم

 يام م هكر ل هج ر

 ْفَنَصُمْلا ُهَمَحْرَتَو نيسي راس نم اَهْنِإ :ُلاَفيو ؛ةقيرطلا ( يهو ةَريِس مح رم

 يف ُمالَكْل ُهوُصْقَمْلَو ناور يف ك يبا رس نم همم ةاكحأ أل تیب

 يت ٍراَبَألاَو ٍتايآلا َنِم دعي ١ ال اَمَو ؛ٌءاَمْجِإلا يف لْصَألاَو ماكاو ٍداّهجلا

 اَبلا يف اًهّضْعَب

 ا

 َدَعَر قرد :ىلاعت هلوق ىلإ رشا يلزأ يش نيم نس م َنوُدِعاَمْلا

 ناك ولو ءاضيأ ىنسحلاب نيدعاقلا دعوو نيدهامملا ضف ّركذ 00 7 ىتسُحْلا

 اورِناَط :ىلاعت هلرقل ْنْيَع :َلِئِقَو ريخلاب مُهَدعو امل ضرفلل نيكرات نودعاقلا

 اذهب لاق نمو "'7ميلأ ًاباَدَع َدَع ْمُكْبْذَعُي اور الإ ىلاعت هلوق ىلإ القبو ١ افاق

 هه / ءاستلا (۱۰)

 ورت الو كد انو لدو امی أ اباذع مبدعي اورينت لإ» : 55 0 مكدو

 اوُرفَك يذلا ُهَحَرخأ ذإ هللا ُهَرصَن دم ُةوُرصعت الإ .ريولق ءيش لك ىَلَع هل او نيش

 يكس للا أ ام لا نإ نرخ ال حاس وير ف اتش ذا ين

 ل يم ا لك ىلفطلا ورك نيل مل لقص هذ نوري و لَ

 هللا ليبَس يف ْمُكِيشنَأَو کلا ومب اوُدِهاَحَو ًالاَقبَو ًافاقيخ | اوُرِفنا .عيِكَح ٌريِزَع هللاَو

 .«نوُمَظَت هك نإ مک ري ْمُكِلَ

Nyy 



 سلا باك ١

 لئاقلاو ؛داهحبا نم عون اهتسارحو ءاهُّسْرحي ناك ةنيدملا نم جرحي ْمَل ْنَم :لاق
 ىلع لمحي وأ «نيكرشملا ةرثكو نيملسملا ةلق لاح يف ناك امنإ ديعولا :لاق لوألاب

 ضرف ناك :يدرواملا لاقو . ةباحإلا هيلع نيعتي هنإف ؛ داهجلل ةَ يبنلا هنيع نم

 :انباحصأ ريغ نم ءاملعلا ضعب لاقو ؛مهريغىلع ةيافك ضرفو نيرحاهملا ىلع نوع

 :مهرعاش لاق هيلع اوعياب مهنأل «مهريغ نود راصنألا ىلع نيع ضرف ناك

 ٩ا اب ام واحلا ىلع أدَّنمَحُم ًاوُسِياَي نذل لن

 غيلبتلاب هريمأ مالّسلاَو ٍةالَّسصلا ُلَّضْفَأ ِهْيَلَع هيبن ثعب الل ىلاعت هللا نأ :ٌمَلْغاَو

 هللا نذأ ةرجهلا دعب مث رافكلا ىذأىلع ربصلاب اورمأو هئم عنمو ؛لاتق الب راذنإلاو

 يف نكل «ءادتبا لاتقلا حابأ مث هب رافكلا مهأدتبا اذإ نيملسملل لاتقلا يف :هناحبس

 وأ نيع ضرف ناك لهو .نامز الو طرشب دييقت ريغ نم هرمأ مث مرحلا رهشألا ريغ
 .روكذملا فالخلا هيف ؟ةيافك

 ولذ ذإ جاق ضْرفف مهبالي نوئوُكَي اَمُهُدَحَأ : :نآلاح ِراَكْلَِف ُهَدْعَب امو ل و م

 طقم هيا نك موف نم هاذ البا تبرحو لالا تلطعت كيلا ىلع ضر
 ."'""تايافكلا ضورف نأش اذه نأل نقال | نَع ج ر ق ل

 يأ دلا يف تلك ٌلَحَو ٍحجْْلا ٍةَماقإب ملا ةا ضوُرُف نمو
 م ةفاَسَم ةَطيخْلاِب دارملاو كلذ نع مالسإلا ططخ نم ةطخ ولخت ال ىتح
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(TI)ُراَصنألاَو َنوُرحاَهُملا | اذه دنا ىلإ و هللا لوس حر :لوفي با سنأ ْنَع  

 َنِم مهب ام یر ل تيد مْ نولي ةع مْ نكي مَ قدرات قانع يف نري

 عسل ت يس

 [ ٍةَرِحاَهُمْلاَو راصنألل رفغاف يرحل شی ن يلا نإ َمُهللا ] :َلاَق رجلا بلا

 اأ ايام واحلا ىلع دمحم أواني نح
 .[ رين الو ؛ٌرين الو ؛ ؛رِقن الو ] :هيفو ؛7”١ « ص ۳ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور

 نيالا نع جرحا عفا الو نيالا نع طقس ةيافكلا مه ْنَم هما نإ ةيافكلا ضْرف ("1)
 .(ةيافكلا مهي ْنَم ُهَلعَ اذ :هلوقب هاَنَع اَم َوُهَو عف َرَجْني ىَتَح



 11۷۹ رّيملا باتک

 ةحاحللا ةدشل ياق حلمي ثْيَحب عوُرَقْلاَو ٍٍثْيِدَحَو ريف عزرشلا مولعيو
 ٍفيِرْصَتلاَو وحنلاو ةغلل لا نم موا ونه تامدقم ن دب الو ءاضيأ ءاتفإللو كلذلإ

 مولعلاب لافتشالا لسعألا يف انه تركذ دقو التو احر ةاررلا ءاَمْسُأِةَِرَْمَ
 هلل او دشرت هيلإ عراسف يرورض وه ام كلذ ريغو دئاقغلابو بطل ١ ملعب و ةيلقعلا

 .قفوملا

 عرشلا'تابجاوب رمألا هنم دارملاو ركنا نع يهنلاو ٍفوُرْغَمْلاِ رمَألاَو

 ةيالولا مكحب هيلع نيعت لحجر كلذل بصن نإف «هتامرجم نع يهنلاو

 رايرلاب) هلوقو «مالسإلا رئاعش نم كلذ نأل قَرايَرلاب ٍةَنَس لك ةبْعَكلا ءاَيْحِإَو
 كلذل مارحلا دجسملا يف فاكتعالاو ةالصلاو ؛ةرمعلا لب نيعتي ال جحلا نأ مهفي دق

 اذكو يأ َنْيِوِلْسُمْلا ٍرَرَص ٌعْفَدَو ةضورلا يف هيلع هدرو ًاثحب يعفارلا ةركذ امك

 قاكرب غدي مل اذإ عاج ماَعْطإَو ؛راع ٍةَوْسِكَك ةورثلا لهأ ىلع يأ ةمذلا لهأ

 «هباب يف هلصفي ام ىلع يأ ءاَهْؤاَدَأَو ٍةداَهّشلا ُلُمَحَتَو ءسوفنلل ةنايص لام ٍسَْبَو
 الإ ؛عسملا :حصألاو ضيا ةباجإلا بحت :ليقف هل يعد نإف لمحتلا رضح اذإ اذهو

 . هوجو سحب ًاروذعم وأ ايضاق يعادلا نوكي نأ

 «تايافكلا ضورف نم كلذ رحنو قوقحلا ءافيتسا ىلع ةاضقلا ةناعإ :ٌعرف
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 .كلذ وحنو ًانفَدَو ةالصو انيِنكَتَو السغ ىتوملا ري يت ٌرْيِيِجت اذكو

 ةماجحلاو ةثارحلاو ءارشلاو عيبلاك ءَشياَعَمْلا هب مت اَمَو ٌعْئاسصلاَو فلا
 رمأ ىلع فوقوم نيدلا مايقو «بابسألا هذهب ايندلا مايق نأ كلش الو «سنكلاو

 يأ «نيعلا ضرف نم لضفأ ةيافكلا ضرفب مايقلاو :تاعامجو ؛ مامإلا لاق . ايندلا

 .يناثلا فالخب مثألا نع ةمألا ةنايص-يف عاس هنأل

 ,"3هفعضي ملو دواد دوبأ هحرخأ هيف ثيدحل َةَعامَج ىلع مالَس باّوَجو

 ُْهُدَحَأ ملي نأ اورم اذ ةَعاَمَحْلا نع ئر ] :َلاَق نط بلاط يبأ نب يلع نع )۳۱ ) 4 يي ما
 تن هل



TA ريسلا باك 

 ْمُهَدَي ْنَم للاب سانلا ىّلوأ نإ ] :مالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل ادعا ْنَسْيَو 4 ۰ و

 مالسلا ءادتباو :هيواتف ي لافقلا لاق کک سح دانسإب دواد وبأ هاور [ مالّتسلاب

 لصألا يف ةّطوُسْبَم انه مالّسلا ٌماكحأو ؛افالحخ هيف يضاقلا ىكحو .ٌدرلا نم لضفأ
 َباَوَج لَو اًح يِفَو ءلِكآَو ٍةَجاَح يِضاَق ىلع ال .تاَّنهُم هيَ نم اهعجارف

 «عضولا لبقو عالتبالا دعب مّلس اذإ ام لكآلا نم مامإلاىشتساو :مهاغتشال هيلع

 تيقتبو 000 اسال :لاقو

 ا صر مق هس دواسر # 0 ا سلع 7 ا

 .ءافعض مهنأل «ضيرمو يارناو ؛نرشقز بص ىلع ةاَهج و :لصف

 َسْيَلظ: ىلاعت هلوقل هيلع قش وأ لاتقلا ىلع ردقي ال يأ «ةأرملاك ُلِكْشُمْلا ىقتحلاو

 جرعلا امأو ةروكذملا ةيآلل نيب عر يِذَو «"' "ةيآلا 4...ٌجرَح ىّمْعآلا ىَلَع

 برضلا نم نكمتي ال هنأل ٌَلَشَأَو ؛عطقَأَو هب رابتعا الق يشملا عنع عن ال يذلا ريسيلا

 . ءاقتالاو

 .ّلقَألا دقاف فالخب هعباصأ مظعم َدَقف نم ىلع بجي ال :ٌعْرف

¥. 
 . اضيأ يمدلا

 باب :بدألا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ْمُهُدَحَأ در نأ سولُحْلا نع ٌععَرْجُيَو

 يلع نب نسسحلا هعفر :لاقو )٠٠٠١(. ثيدحلا :ةعامجلا نع دحاولا در يل ءاج ام

 .امهنع هللا يضر

 دحلا :مالسلاب أدب نم لضف يف باب :بدألا باتك :ننسلا يق دواد وبأ هاور )١5"(

 ةمامأ يبأ نع ۲ 5 ؛ ص د ج :دتسملا ف دمحأ مامإلاو ١9١>(.

 ضير ىلع ألو جرح عرض ىلع الو ّحَرَح ىَمْعألا ىلع سيلف ١: / حتفلا (©17)

 ُهذَعي لوي ْنَمَو ٌراهنآلا اهِيْحَن نِ ير ۽ تانج لیدی هلوسرو هللا طي نمو جرح

 .«اميلأ اباَدَع



 AS سلا بنِ

 :لاقو مامإلا هب حرص امك اضيأ هل نذأ ولو «هديس ةمدخ يف هقارغتسال هِدّبَعَو

 ام نود جت ال َنْيَِلىَلَع ًالوإط:ىلاعت هلوقل لاَ ٍةَبْهَأ ماع «هحولا هنإ
 "ياع رهو :هلوق ىلإ 4... .َنوَُقِفْني

 وزغلا نأل ,رافك نم قبرط فح الإ اهلا عم جَح بوُجُو عم رڌ لك

 نأل ٍحْيِحّملا ىَلَع َنْيِوِلْسُمْلا صول ْنِم اَذَكَو «فواحملا ةفداصم ىلع نيبم

 عنمي هنإ :يناثلاو «ءىلّوأو مها َنِئِصّصْلَتُمْلا لاتقو ءرفسلا اذه يف لمتحم فوخلا

 .جحلا يف امك بوحولا

 ةداهشلا بلط داهجلا دوصقم نأل ِهرْيَغَو داهج َرْفّس ُمُرَحُي ُلاَحْلا ُنْيَدلاَو

 .هقح هطاقسإل ِهِهْيِرَغ نذإي الإ ءتباث قح طاقسإ ىلإ يدؤيف لتقلل سفنلا لذبب

 نع هلباقم ةيافكلا يف لقنو :حيحصلا ىلع هعنم هل سيلف ًارسعم ناك ول ؛ْمَعَن

 لام نم هل يضقي نم رسوم بانتسا ولو «فنصملا قالطإ رهاظ وهو باحصألا

 «ةيافكلا ضرفب بطاخم نآلا هنأل هل ٌلُجَوُمْلاَو ناف بئاغ وأ جورخلا هلف رضاح

 ًاليفك ميقي نأ الإ مهلا ءقحتسملا قحل ةنايص ٍةَرِطْمْحُم ةيدابو رح بوكرو داهجك

 .ًاعطق هنم عنم الف رطخلا هيف بلغي ال يذلا رفسلا امأ «نيدلاب

 ضرف امهّربو ةيافك ضرف هنأل ِنْيَمِلْسُم اناك نإ ِهْيَوَبَأ نذاي الإ ٌداّهج ُمُرْحَيَو
 ؛هناعنمي امهنأل امهناذعتسا همزلي ل نيرفاك اناك نإف هيف حيحصلا ثيدحللو «نيع

 بوح ول حصألا ىلع امهدوحجو عم اذكو ءامهمدع دنع نيوبألاك تادحلاو دادجألاو

 َدوُدَحَي ال َنينلا ىلع الو ىَصْرَمْلا ىَلَع الو ءاَفْعُعلا ىلع سيا 35-36 / ةبوتلا (21)
 يا مم هير ماج 2 ف ا وو سا كا م معا علا ير عارم

 روفغ هللاو ليبس ني نييسحملا ىلع ام ِهِلوُسَرَو هلل ارخّصن اذإ جرح نوقف ام

 اولوت هيلع مكلمخأ اَم ُدحأ ال لق ْمُولِمْحَتل كوتا ام اَذإ نيد ىلع لَو ٩ ارح

 5 ب ر ب شي مه ملا # ر تو د ورم ع

 نيرللا ىلع ليبسلا امنإ (۹۲)ت وقي اَم اودجي الأ انرَح عدلا ْنِم ضيِفت مهنيعأو

 .«ءاّيرغأ ْمُهَو كنونٍذاتسي
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 جح رفسك ِنْيَع ضّرف ِملَعت ّرْفَس ال .حيحصلا ىلع رحلاك قيقرلا بألاو ءامهرب

 ءىوسعفلا ةجردل ًابلاط جرح نأب يأ ةَياَفِك اَذُكَو «يحارلا ىلع جحلا نأل ؛ ىلوأو

 .ديعب هسبحو فلكملا ىلع رجحلا نأل حملا يف ءاهب اةتسي نم ةيحانلا يقو

 منِرعْلاَو ُاَوَبَأ نأ نإ هيلع ربلا نيعتل وزغلا رفس يل امك «نذالا نم دب ال :يناثلاو
 ت راع mis غ E ر ۶ مير 9

 نم لعب جرح نكي مو يأ فصلا رضحت مل نإ عوجرلا بجو اوُعَجَر مث

 اذإ امأ ,"'*ضرملاو ىمعلاك هنايرط اذكو «ببوحولا عنم رذع هنأل ؛ناطلسلا

 ا ماو سل ىلع انا راو يروا ف اجر الف هن لم جر

 ا لح

 يف فارصنالا مرح لاق يف ع عرش نإف «فارصنالا همزايال نيملسملا بولق راسكن

 هاني يذلا يمدآلا قمل ةياعر. + مرحي ال :يناثلاو «قباس داهجلا قح نأل ريشا

 رخاوأ يق فقي لب ةداهشلا بلط فقوم فقي نأ لوألا ىلع زوجي الو «قيضلاىلع

 يف فالخلا لحم نأ :يواحلا يفو ءبيطلا ربأ يضاقلا هلاق سرميو فوفصلا

 هعوجر ناك. نإو ءعجري مل حلصأ هماقم ناك نإف لعُجب جرح نإ امأ «عوطتملا

 .عجربف هب نيدهاجا لغاشتل حلصأ

 لاتقل بهات نكْمَأ نإف ؛نِكْمُمْلاِ ٌعُفَدلا اهلها ُمَرْليف ان ةد نولخذي :يناثلا

 ءنذإ الب ٍدْبَعَو ؛نْيِدَمَو هوو هيلع ردقي ام يأ يقف ىَلَع ىح ْنكْحمْلا بجو
 تع بط مالسإلا راد مهوخد يق نأل (ةلاحلا هذه يف مهنع ٌرْجَحْلا لحنيو يأ

 ٌةَمَواَقُم تلَصَح نإ :َلِْقَو نكمي اع هعفد يف دحلا نم دب الف ؛هلامهإ ىلإ ليبس ال

 ىّوقنإ لوألا حصألاو نع ةي رارحألا يف نأل ىِدّيَس ْنْذِإ طرتشا رارخأب

 نإ ٌةَوُسَنلاَو .«مهموجه نم ًاقافشإ رافكلا يف ةياكنلا عو ةكرشلا َملقعتو بولقا

 نأ زوجيو «دبعلا يف هانركذ ام ىلعف ! ناك نإو «نرّضحي ال عافد ةوق نهيف نكي مل

 مل نإو يأ ألِإَ «ديسلا نذإ ىلإ دبعلا جوحي ال امك جوزلا نذأ ىلإ ةجوزلا جوحت ال

 نادقف وأ نيعلا نادقف عم ىمعلاك «ضرفلا ءادأل عئام رذع وأ ةفآ نم أرطي ام دارأ (14)

 .هيف هدصقمو لعفلا بولطم فيلاكت نع هل دعقم ضرم وأ ءرصبلاو ايؤرلا ةصاخخ



 AY رّيسلا باك

 ليف خا نإ نأ َمِلَع ن نإ نكسب وشت نع فذ !ًدِصق ْنَمَف «لاتقل بهأت نكي

 ىلع فيلكت الو «جرعأو ىمعأ وأ اميلس ةأرما وأ الجر ادبع وأ ارح ناكءاوس يأ

 هذه ةلاحلاو ةحفاكملا نأل يِلْسَتْسَي نأ ةف ˆ َرْمألا روج نر «نيناحناو نايبصلا

 ل مسالا لم رسألاو «لتقلل لاجعتسا

 © ص چ ر امج

 یوسو ساات ل مه ناك كف هي ا اوريطي نأ ءالؤه ىلع بجو ةيافك

 فكي مل نإ ِةَاَفِك 5 أ رذقب ُةَقَقاَوُمْلا ممي ةَقاَسَمْلا ىلع ْنَمَو «ةعقاولا مظِعِل ًاضيأ

 :حصألاو «ةعقاولا مظعِل < اوفك إو :لْيِق مه اذاقنإ مهنع اعفد مهبلي ْنَمَو اهلها

 ولو ؛ةحاح ريغ نم جرح كلذ ينو «ةمألا عي عيمج ىلع باجيإلا ىلإ يدوي هنأل نما

 نوكيو يأ ُةاَنْعَفَوت نإ هصالخل مهبل ضوُهنلا ْبوُجُو :خصألاف امم اوس

 ملسملا ىلع ءاليتسالاو َنْيِمِلْسُملا راد ةمرحک مالسإلا ةمرح أل ؛رادلا مهوخدك

 يف عقي دحاول دونجلا كيرحت نأل «عنملا :يناثلاو ل اسال ىلع السال نم ملل

 ريسلا يف لقن امل فلاخعو ديعب رسألا

 مامإلاو ءةحاحلا بسح ىلع هنأل ,هبئاث وأ ماّمإلا نذإ ريغب ورع هركي :لصف

 يف زئاج وهو سفنلاب ريرغتلا نم رثكأ هيف سيل هنأل مرحي مل اغنإو اهب فرعأ هبئانو

 .زرجي ال كلذ نأ دشر ملا يقو ءداهجلا

 م اما رر

 : دا تالاب ةي دخايو ْمهيَلع موي نأ ةّيرَس ْثَعَب اذإ اَذإ «مامإلل «نسيو

 ةناعسالا هلو "ملا يف روهشم وه امك بحل اوتي نأ ْمُهْعياَبُي يآ هلل هب

 .(711) مقرلا يف مدقت ؛نيَط سنأ ثيدحل @ حاقر

 ودي دِ ٌرَمُمَو هانا ةَئاِمَعَيراَو افلأ يدل | موي انك :لاَق :هط راح نخ ©

 ىلع هيا مو كال نأ یل هاب ] :لاقو رس یهو رحل منن
 هيفو ۳۹۹ص ؛؟7لا ص ؛1 25 ص ال ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ تملا

 بابحتسا باب :ةرامإلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .زاجيإب ۲۹۲ص يفو .ليصفت
 ےس مب



 ريسلا ابات 845

 ثيَحب نونوُكَيَو مهنا نموت ؛ TT) ”يعفاشلا هركذ امك ًاضيأ | هب ءادعقا راقب

 فرعي نأ :وصو افا عرش ةضورلا ف طرشو مها اًنقْرِف تّمَضْلا ول

 م

 دوهيلاك ودعلا دقتعم اوفلاخي نأ :يدرواملا طرشو «َنيملسملا يف مهيأر نْسح مامإلا

 لاتقلا يف مهب عفتني هنأل ايوا َنيَقهاَرُمَو ةَداَسلا نذإي ٍْيبعبَو «ىراصنلا عم

 ىلع مامإلا يعي هلو كلذ لغ ٌماّسْنلا بحصتسيو ىحرملا ةاوادمو ءاملا يقسو

 باوث لانيل «هلام نمو لامل تيب نِم حالّسلاَو ةه ةهألا لب «بابحتسالا هحو

 .هلام نم ةبهألا لذي داحآلل اذ ذكو 2517[ اًرغ دق ايزاغ َرّهَ نمف ] «ةناعإلا

 باتك :عماجلا يف يذمرتلاو 825/94٠ ١(. 507) ثيدحلا :شيجلا مامإلا ةعيابم

 :ننسلا يف يئاسنلاو )١5354(. ثيدحلا :ِدو يبنلا ةعيب يف ءاج ام باب :ريسلا

 .١4١ءصال ج : :رفن ال نأ ىلع ةعيبلا :ةعيبل ةعيبلا باتت

 انو «سانلا عيا يي يلا ؛ةرجّشملا موي ييتيأر دقل :َلاَث ؛ِراَسَي نب ٍلِقْعَم نع ©

 ىلع هيا ْمَل ] :َلاَف قام َةرطَع عبر نحو هار نع اهناصغأ نم انسْع فا
 :ةرامإلا باتك :حيحصلا ف ملسم هاور .[ فَ ل نأ ىلع هانا کلو تملا

 ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو )۱۸١۸/۷١(. ثيدحلا :مامإلا ةعيابم بابحتسا باب

 . ۲۹ص ته

 هللا لوُسَر ناعَتسا ] :َلاَق هنأ مُهنَع هللا يضر سابع نبا نع واتساپ يِعِفاَشلا ىَوَر (۳۲۰)

 :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .[ْمُهَل مه ْمَلَو ْمُهَل َحَصْرَف عاقنبق يبي دره هك
 ١ :نيكرشملا لاتق ىلع ةمذلا لهأ نم هب ناعتسي نمل خضرلا باب :ريسلا باتك

 ثيدح اذه يف انغلبي ملو كورتم وهو ةرامع نب نسحلا هب درفت :لاقو ؛(08485)
 ؛( ماو تيدا :نيكرشملاب ةناعتسالا يف ءاج ام باب :ريسلا باتك يقو , حايححص

 ةرامع نب نسحلا ثيدح نم الإ هدحأ مل ينإف عاقنيق دوهيب هوزغ امئإو :يقهيبلا لاق

 .فيعض وهو

 يف ايزاع ْرّمَج نم ] :لاق دو هلا | َلوَْر نأ لاف ةهلط:دلاخ ِنْب دبر ثْيِدَح نم (771)

 يف يراجبيلا هاور . .عاّرغ ْدَمَف هللا ٍليبس يف ايِزاَغ فل ْنَمَو رغ ْدَثْف هللا لبس

 :حيحصلا يف ملسمو .45845) ثيدحلا :ًايزاغ رهج نم لصف باتك :حيحصلا

 )۱۸۹١/١۳١(. ثيدحلا :هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب :ةرامإلا باتك
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 ج ام 12

 رطح ىقمف هبع انتم نكي ل نإ أل واج ملم راجيا حص ال

 «يمذ راجا ّحصَيَو «نيعلا ضرف نع ةرحألا ذخأ زوجي الف ؛هيلع َنّيعت فصلا

 نأل لمعلا ةلاهج لمتحيو :حصألا ىلع ةلاعجلا ال ةراجإلا هقيرطو «هنع عقي ال هنأل

 ٌقرفلاو منا ع «حصألا ىلع ناذالاك وِرْيغِلَو :َلْيِ ءماَمِإلِل «لاتقلا هدوصقم

 .لماك رظن ىلإ اهيف جاتحي حلاصم هريخأتو هتماقإب قلعتيو اعقو ٌمظعأ داهحم ا َّنأ

 لتقو يأ ا ءاهتلصب رومأملا محرلا عطق هيف نأل برق لق زاغل ُةَرْكْيَو

 الإ :تْلَق "افرع ُرْعَم اًينذلا | يف اًمُهُبِحاصَوإ :ىلاعت هلوقل ءَّدَّشَأ مرم بيرق

 يقهيبلا ىور امل ُمَلْعَأ هل او ملو هيلع ف ىل ةوُس زأ لا ُبُسَي ُهَعَمْسَي نأ

 يبأل ألا ْبِصنَي حاَرَجْلا نب ةد يبأ وُ لح :لاق * بدوش نب هلل ادبع نع

 له
 بث ےک عم هن ماس ص چ ا ور

 ؛ةلعقف ف ةَدْيَبعوُبَأ هدصق ٌماَرَجْلا َرثكأ أ ملف هع دخ د ةر لح ؛ردب موي ةدیبع
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 ءار كمل

 | يضر ر اهي دلا راهنالا اًهتْحَن نِ يرخت ۽ تانج 2 ١ 2 جورب مهديأو

 .نوحفملا ْمُه هللا برج نإ ١ الأ هللا بح كيلوا ُهْنَع اوُضَرَو منع

 لشق برحلا يف ىقوتي ملسملا باب :ريسلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور (© ("74)
 :ريسلا باتك :ريبحلا صيخلت فو .عطقنم اذه :لاقو )١۸۳۳۲(« ثيدحلا :هيبأ

 اذهو :رحح نبا لاق ؛١١ 7ص ٤ ج :هنم (۳۳) ثيدحلا :داهجللا ةيفيك باب

 .(مالسإلا لبق ةديبع يبأ دلاو تام) :لوقيو «هركني يدقاولا ناكو «لضعم
 :لاقو )١87175(: مقرلا يف يقهيبلا هاور ءًاضيأ مهبم وهو «لسرملا ثيدحلا امأ @

 .دیج لسرم اذه
 ني قام

 ؛ةلوتقُم هو يبللا يزاغَم ٍضْعَب يف تّدحُو ٌةَرْما ّنأ ٌةَربحَأ هن مع با ا ءان ْنَع (۳۲)

 سو رسا



 ريتسلا باك 0

 ,ةأرملاب هل قالإ لكُم ىتخو روكذملا ثيدحلل قَآَرْماَو «هيلع ًاسايق ءنونْجَمَو

 «فنصملا هفذحف ِرَرَحُمْلا يف هب حرص دقو ءمهلاتق زاج اولتاق اذإ ءالوه نأ :مَلْعاَو

 لاق آل ِنِيََو ؛ىّمْغَأَو ؛خْيشَو ؛رْيجَأَو ءاباش وأ ناكاحيش يأ بهار لق لِحَيَو
 يناثلاو "4. .ّْيكٍر شما أولتقافإ : ىلاعت هلوق مومعل ِرَهْظَألا يف ّيَأَ لَو مهن

 هل ناك اذإ هريغو خيشلا امأ «نايبصلاو ءاسنلا اوهبشأف نرلتاقي ال مهنأل حي ال

 .2"عطق هلتق زوجيف برحلا َرْمأ مهل ُرْيَدُي ناكو ؛لاتقلا يف رافكلا هب نيعتسي ير

 لوقلا ىلع :ليقو «بهذملا ىلع ةقوسلا ّلتق زوجي :عرف

 er EE 8 ٠ا ا soe 5 ل 350 2 4 كا 3

 مقلتق انزوح اذإ يأ «مهلاومأَو مهيرارذو يأ مواسي ىَّبْسَتَو كوقرتسيق
 نوفر مهنأ :بهذملاف ؟ عنملاب :انلق نإف ؛عيرفتلا ىلع هبي ل ءافلاب فنصلا | ىتأ اذهل

 يف لوقت ةارنا تدحجو : :ةياور يِفَو [ ناَيبصلاَو ءاّسنلا لت ديو هلا ل رْسَر رکنا ]

 .[ َناَيْبصلاَو ء اسلا لقت نع هيي هللا لوس یه ] عي هللا لوُسَر يزاغَم ٍضْعَب

 :برحلا يف نايبصلا لتق باب :ريسلاو داهجلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا امهاور

 يف ملسمو )50١5(. ثيدحلا :برحلا يف ءاستلا لشق بابو )٤ ٠١"(« تيدحلا

 ؟5) تيدحلا :برحلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتق ميرحت باب :داهملا باتك :حيحصلا

 .(114/؟هو
 ارلتت 5

 ) )۳۲١:يي هللا ٌلوُسَر لاق :َلاَق يئس نأ تس ن ناضل نش © / ةبوتلا ]
 باب :داهجلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ْمُهَحْرَش اوقبتساو ؛َنْيِكر ثشملا خويش

 ثيدحلا :ءاسنلا لتق يف ) .)۲٦۷٠١ءاجام باب :ريسلا باتك املا يف يذمرتلاو

  3ثيدحلا :مكحلا ىلع لرل ) »)۱١۸۳بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو .

 ىلإ ٍشْيَحىَلَع راع اب أ ثني نيت نم كي يبنلا عرف امل ] لاق ھڪ ىسوُم يبأ نع )٣۲۷(

 يف يرامخبلا هاور . .[ هاما هللا مره هدير لِيَ تملا نب َدْيَرُد يتلف ساطْوُأ

 يت ملسمو .(4777) ثيدحلا :ساطوأ ةازغ باب :يزاغملا باتك :حيحصلا

 ثيدحلا :ىسوم يبأ لئاضف نم باب :ةباحصلا لئاضف باتك :حيحصلا

( ۹4/12 ). 



 رّيَسلا باك
AY 

 . "يف حيحص ثيدحل هوس لب ل:

 هلوقل فاقلا رسكب يأ عالِقْلاَو البلا يف رافكلا ر راصج ُروُجَيَو 3

 فئاطلا لأ تا ٌعِراَّشلا َرَصاَح دقو "ورمز هوذحوإ» :ىلاعت

 يف صنلل ءقِيَِجَْمَو راسب مهيمرو مهل ءاَملا َلاَسْرِإَو "هيلع قفتم

 «هزاوج يتأيسو ةليغ مهلتق كلذ يف ام رثكأ ن ؛سايقلاب يقابلاو «" '”قينجنملا

 نب هلل ادلع بلع مقوی لا | لوسَر ُتْعِمَس ينإ :لاف ؛هلفط درع ن نع (۳۲۸)

 نأ دهن دهن :لاقف [؟ هللا لور ينأ ن نادهشتأ ] :لاقف ٍ؛ِرَجَح نب لاّثأ نار وحار

 - ادو الباف تنك رل ولرو هللاب تم ل ینا ٌلاقف اهل ا ٌلوُسَر َةَمَلْيَسُم
 ق قه ماع

 ٣۷ ۰۸ر 75145) مقرلا ١:: غو 55١ ص ۱ ج :دنسملا يف دمحأ هاور .[ اًمكتلَتفَل -ًالوُس

 .حيحص اهدانسإو (؟اهدر و ۷ر ۷و

 ْمُفوُمَتدَحَر تح نكر شُملا اولتقاف مرحلا يشأ آلا خس اذإف : © / ةيوتلا (۳۲۹)

 ةاكّرلا اوتار ةالّصلا اوُماَقأَو اوبا ناف ٍدّصْرم لك ْمُهَل اوُدمئاَ ْمُهوُرُصْحاَو ْمُهوُذَحَو

 .4ميِحَر ر ٌروُفَع هللا ا نإ ْمَُليِس اول

 ؛اهْحَتَي ملف فيئاطلا له أ لك یتا صاح: لاق ؛امهنع هللا يضر رمع ني هلل ادبع نع ( (

 د "خش مار لي 78 ليقن :َنوُمِلْمُمْلا لاقف [ هللا ًءاَش نإ ادق َنرْلفاَف انإ ] :َلاَقَف

 دغ َنوُِاَ اإ 1 :لص يبنلا لاق !تاحارج مُهَتَباَصَأَف ؟اوُدَنف [لانقلا ىَلَع اوُدْغاَف

 :حيحصلا يف يراخبلا هاور ب هللا لور مسي ؛مُهَبَحْعَأ كلذ واكف [ للا ءا

 :يزاغملا باتك يتو )۷٤۸٠١(« ثيدحلا :ةدارإلاو ةئيشلا يف باب :دیح وتلا باتك

 باب :داهجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(4575) ثيدحلا :فئاطلا ةوزغ باب

 ا .(۱۷۷۸/۸۲) ثيدحلا :فئاطلا ةوزغ

 هاور .(اسوَي نعبر يفئاّطلا ٍلْهَأ ىَلَع يحن بعت ؛ يلا نأ :لوُحْكَم ْنَع (781)

 ج :فئاطلا ةوزغ يي هللا لوسر يزاغم ددع ركذ :ىربكلا تافقبطلا ين دعس نبا

 قرحو رجشلا عطق باب :ريسلا باتك :ىربكلا ننسلا ين يقهيبلاو ١. 54ص ؟

 يل يعفاشلا هركذو .ليسارملا يف دواد وبأ هاور :لاقو )١8578(: ثيدحلا ؛لزانملا

 :داهجلا لضف باب :داهجلا باتك :دواد يبأ ليسارم يف وهو .ىهتنإ .ميدقلا

 لوسرلا :فئاطلا ةوزغ ركذ :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ف .(535) مقرلا :۱۱ ۹ص
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TAA رّيسلا بات 

 يأ َكِلَذ َراَج ٌرجات وأ ٌرييم أ ٌمِلْنُم ْمِهِيِف ناك انإف «عابتالل تلف يف ْمُهْييتَ ا عو هر

 سبب داهحلا لطعتي الل يِبَهدَمْلا ىَلَع ءامهانعم يف امو قينجنملاو رانلا نم هانركذ
 لصأ يف اهحصأ ؛قرط ثالث ةلأسملا هذه يف ام عومجب نأ لغو هيف ملسم

 :نالوق ههيرحت يفو ؛ملسملا كالهإ ن نم ارت رك ة ةرورض "1 نإ :ةضورلا

 ايندا ُلاَوََو ] َمِلْسُمْلا بصي دق هنأل معن :امهيناثو «هانفلسأ امل ال :اًمُهُرَهْظَأ
 تناك نإو ؛©' 9هريغو يسار درو كام ل لج

 ال :ةيناثلاو ءاعطق زاج هب آلإ ةعلقل هلا حتف لصحي مل وأ مهررض فوخل ةرورض

 ؛نالوقف آلإو زي ْمَل مِللسُمْلا كله هب يِمْرَي ام ا َمِلُع نإ لب «ةرورضلاب ًارابتعا
 ناك نإو ؛مهيمر رج مل نيكرشملا لثم مهيف يذلا نيملسملا ددع ناك نإ :ةئلاثلاو
 .نيملسملا بيصي ال هنأ بلاغلا ّنأل ؛زاح ّلقأ

 اع اليك هيمو اج مهني يأ ناص ءاسيب | وصرتتَق برَح محلا ولو

 ىلإ ةروُرَص عات ملو مهيأ نع مهب اوف ْنِإَو ءداهجلا عنم ىلإ ةعيرذ كلذ
 سلا لق نع ىه ] ٌمالَّسلاَو ةالّصل السلا هْيَلَع هنأل ېهكرت رَهْظَألاَف ٌمِهيْمَر
 زوج :يناغلاو «ىلوألا فالخب هذه ةلاحلاو «مهنع ةينغ يف نحنو ("""7[ناّيبصلاَو

 . مهبيصي ناك نإو ةعلقل ةلا ىلع قينجنملا بصن زوجي امك مهيمر

 .زاوجلا ةضورلا يف ححارلاف ةعلقلا يف مهب اوسر ول :عرف
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 ةنايص «مُهانكرت مهيْمَر ىلإ ةَرورّض عدت مل نإف نيولسمب اوسرعت نإ

 ام باب :بدألا باتك :عماجلا يف يذمزلاو .١؟5ص ٤ ج :قينجنملاب ىمر نم لوأ

 .(3 97599 ثيدحلا ىلع هيقلعت يف :ةيحللا نم ذحألا يف ءاح

 باتك :عماجلا يف يذمرتلا هاور ؛امهنع هللا يضر ورمع نب هلل ادبع نع ثيدحلا (۳۳۲)
 نم حصأ اذه :لاقو )١۳۹١(« ثيدحلا :نموملا لتق ديدشت يف ءاج ام باب :تايدلا

 ۷ ج :مدلا ميظعت :ءامدلا ميرحت باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .يدع يبا نبا ثيدح

 : .۸۲ ص

 .(75؟5) مقرلا يف مدقت (۳۳۲)



 04 . رّيسلا باتک

 احلا لاح يف مهب اوسرتت نأب مهيمر ىلإ ةرورض تعد نإو يأ ءالإَو «نيملسملل
 يف ْمُهِيَمَر راج ؛مهتياكن تربكو انب اورفظ مهنع انففك ول ثيحب اوناكو «لاتقلا
 ةدسفم نأل ؛ناكمإلا بسحب نيملسملاىقوتيو نيكرشملا لاتق دصق ىلع يأ .ٌحّصألا

 مالسإلا ةضيب نع عفدلل ةفئاط لامتحا دعبي الو «مادقإلا ةدسفم نم رثكأ ضارعإلا

 مل اذإ يمرلا زوجي ال :يناثلاو ءاضيأ هيلع صن ام اذهو تايلكلا رومألا ةاعارمو
 مدو ءانسفتأ ىلع فاخن نأ هقياغ نأل نيملسملا برضب الإ رافكلا برض نكمي

 نأ يلازغلا ٌداريإ ٌرَعشأو :يعفارلا لاق «هاركإلا ةروص ليلدب فرخلاب حابي ال ملسملا
 ا كتل فسم ف نحل نم اع رافكلا سرت اذإ امه نيهححولا صيصخت

 ال :لاق ثيح ريغصلا ي تلق لسع رافكلا سرتت اذإ اميف عتملاب باحأ

 . مِلسَمب رفاك

 م ىَلَع ٍراَمُكْلا دع ذرب مل اذإ افلا نع ريع ولا ُهَُرْحَيَو :لصف

 زالو رخل ىنعم ٌرمأ رهو « "ةيآلا 6 هللا ففح نالا :ىلاعت هلوقل

 الإ «رئاسبكلا نم فحزلا موي يلوتلا نأ تبث دقو لاح رهو نع ربخُملا فالح ّعَقَو

 ينوي مهوب نمو :لاعت هلوقل ءاهب هجن ةف ىلإ | ريحت ذأ ؛لاتق افرح
 :يناشلاو «ةيآلا | قلطمل ّحّصألا يف ف ٍةَدْيِعَب ةف ىلإ ر روجر لا ر

 يف هلك اذه مث «همامتإو لاتقلا يف اهب داجنتسالا روصتيل رت اف نرک نأ طرتشي

 ةا كنب ركي ناف ًافئَص مكيف نأ ْمِلَعَو ْمُكََع هللا فقح نالا :77 / لافنألا (754)
 راما عت فار ذا وف ي رنتك نگ الو قم اوت لس

 ذم نينا َنِم رَ ْنَم ] :َلاَق 4 يبلا نأ ل هس للا يضر سا و احا

 )١١١١١: ثيدحلا :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور [ ري ملف ةت نم رف ْنَمَو ار
 يناربطلا ءاور :يسشيملا لاق ۳۲۸ص ه ج :دئاوزلا عمجب يفو .لث 6ص ١١ ج

 .تاقث هلاحرو

 َءاَيْدَقَف ةف ىلإ | ريم وأ لاتقل فرحت الإ ةر ديمو ميلو نمو ١ :15 / لافنألا مهر

 .«رصملا سبو مح ُهَوأََو هللا ن بعقب



 ريسلا بانك 14.

 لكب فارصتالا هلف حالس هعم قبي م وأ هوحنو ضرع رجع نم امأ «ةردقلا لاح

 َضشْيَحْلا ٍةَدْيِعَب ىلإ رَ ريح كراش الو ءًازيحتم وأ افرحتم ىلوتي نأ بحتسيو «لاح

 لسا جب رع لج

 .كراشيف هتقرافم لبق وميض ام امأ «ترص تولت هدي نأ هتقرافم َدْعَب ميغ اَمْيِف

 راج نیم ىلع ودار نإ دعب هيفو هققرافم لجأل ؛ال :يناثلاو «هترصن ءاقبل

 ُمُرْحَي نأ الإ "يآ 4...ْحكَنَع هللا َفّنَح نآلا# :ىلاعت هلرقل فارصنإلا

 ول مهنومواقي مهنأل «حّصَألا يف َءافَعض ٍاِجاَوَو ننام نع لطب ٍةئام ف فارصنا
 فاصوألا رابتعا نأل ؛عنملا :يناثلاو «فاصوألا براقت دنع ددعلا ىعاري امثإو ءاوتبث

 اعارم وأ ظفللا درحم ىلإ رظنلا فالخلا ذخأمو ءددعلاب مكحلا ربتعاف (*ٌرَسَعُي

 هصصخي ىنعم قلطملا وأ ماعلا ظفللا نم طبنتسي نأ زوجي له هنأب هنع ربعيو «ىنعملا

 ةعستو ةثام نع انئافعض نم ةئام رارف وهو سكعلا يف راج فالخلاو ؟هديقي وأ

 اخ ا نر اا زخم د رس ا یل م عنو

 راسكنا هيف نكي مل اذإ امي فصلا نم فارصنالا زاوج همامإو يلازغلا دّيق

 . مظعملا هل ضرعتي لو :يعفارلا لاق ءريغصلا يواحلا انهعبتو ؛نيملسلل

 ىلإ جوُرْخْلا بسا راك اَهَبْلط ناف "ع ابال ةَرَراَبُمْلا وجو لصف
 "مِم ُنُسْحَت اَمْنِإَو «نیرفاکلل ةيوقتو نيملسملل ًافاعضإ جورخلا كرت يف نأل

 ةا ْمُكَنِم نكي نإ افن مكد نأ معو منع هللا نح نالا :1 / لافتألا (77)

 .نيرباصلا م هل او هللا ناب ِنْيَملأ اويلي لأ رکنی نکی انإو ناب ١ اوبلغب ةرباص
 سعب لدب نع :(۲) ةحسنلا يف (8)

 ٍةَموُصْحْلِل مولا يدي نِ وحي نت لَ انأ) ؛لاق ؛هط يلع نع واع نإ سيق نع (10)
 يف ًاوُمّصْما ناّمصخ نادم :تلرْنأ مهر :ٍاسبع نب سيق لار . مايل مو
 .ثراَحْلا نب ةد وبأرأ هدو لَو ةر رد موي اوراق َنيِذلا مه :لاق 4مِهْيَر

 .(۳ )٥ 4٦ ثيدحلا :لهج يبأ لتق باب :يزاغملا باتك :حيسصلا ي يراحبلا هاور

 حالا َعَمَح ْذَق ريح موي نصح نب يدويا بحْرم جرح :لاق ؛هظ رباح نع (۳۳۸)

<< 



 ١55١ رّيسلا باك

 هل هركُيف هسفنب قثي ال يذلا فيعضلا امأف «هتأرجو هتّرق فرعف يأ سفن برج

 ريرغتلا نأل ؛زاج هنذإ ريغ نم زراب نإف «مامإلا نذإبَو ؛ةباحإو ًءادتبا ةزرابملا

 .ىلوأ ناكل مامإلا لاق امك ةيارلا بحاص نذإبو :لاق ولو ءزئاح داهجلا يف سفنلاب

 لقا هنأل مهب رفظلاَو لاعقلا ٍةَجاَحِل مِهِرَجَشَو مهئانب فالتإ ُروُجَيَو :لصف
e r8 7 5 ا ماسك 2 ها د ص سیا م  

 مه ةظياغم ءان اًهَلوُصُح جرب مل نإ اكو < "هيلع قفتم [ ةيآلا 4...

 .نيملسملا ىلع اه اظفح كلرتلا بن يجر نِإَف هيلع اديدشتو

 يهب رفط وأ مهعفدل ِهْيَلَع نولتاقب ام لإ «هل ةمرح ءناّرْيَحْلا ُفآلتإ ُمُرْحَي
 نس راو

 . ةدسفملا هذهل اعفد ةَرَرَضَو ْمِهْيَلإ ُهَعوُجُر انفو ةانميغ وأ لاتقلل تآلاك اهنأل

 مكح مهمكح ناكو يأ أوفر اور اَذِإ مُهْئاَيْصَو ٍراَفُكلا ُءاَسِن :ٌلْصف
 نسم تعنتما اذإ اه باتك ال نم :ماكحألا يف يدرواملا لاقو :ةمينغلا لاومأ رئاس

 .© 7 يعفاشلا دنع لتقت مالسإلا

 اي انأ) :ةَملْسَم نب دمحم َلاَقَف ع بحرص ثيبحلا اذهل نم ] : هللا َلوُسَر لاقف
 هيس دمحم برف .[ ةنعأ مهلا ٍهِللإ مق ) عي هللا ُلوُسَر اقف (اهللا َلوُسَر
 .[ هلم ُدمَحُم برص فيس خزْني نأ بخرم موفي ملو فيس ايف عوف قرد
 :لاقو ۳97 ثيدحلا :ةباحصلا ةفرعم باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور

 .ملسم طرش ىلع حيحص
 ثيدحلا :ريضنلا نيب ثيدح باب :يزاغملا باتك :حيحصلا يي يراحبلا هاور (۳۳۹)

 .(4 طخ غزو ١ f) ”؟)و ؛ًارصتخم (0071)و (7955)مقرلا يف هفارطأو )٤۰۳۱(

 ثيدحلا :اهقيرحتو رافكلا راجشأ عطق باب :داهجلا باتك :حيحصلا ف ملسمو

 نا 7/53١

 لاق :74١ص :ةسينغلاو ءيسفلا مسق :ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا يف (4”7)

 لما اوناك اذإ اولتقي نأ زرجي الف «لافطألاو ءاسنلا مهف «يبسلا امأو) :يدرواملا

 نومسفي اقزام ببس ارئركيو نادلولاو ءاسنلا لتق نع مي هللا لوسر يهنل باتك

{<4 
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 ٍرّيسلا باتي

 .يبصلاك نونا عرف

 ؛شسيخلا ريم أ اذكو يأ ُماَمإلا ذهتجيو ,لاومألا ةلمج ن مهنأل ديلا اکو
 ءاَدِفَو ؛نَمو ؛ لق نم نوبل طخألا ٌلَعْفَيَو ءاوربسأ اذ | نمک رارخ ألا يف
 هب ىدافملا لاملاو أ" ' 'عابتالل قاقرِتْماَو هريغوأ أ ناك ًاحالس يأ لام وأ را

 ءادفلا انل زاج 0 ا يف انؤارسأ ناك اذ ذإ هنأ :لاغقلا ىواتف يقو :ئانغلاك مقي

 ال سفنلاب ةادافملا انل زوجي هنإف انيديأ يف مهؤارسأ ناك اذإ ام فالخب «هريغو لاملاب
 لوألا ف زوجي ال :لاقف عاص يضاقلا طلغو «ةفينح 20 بهذم اذكهو «لاملاب

 هنأل َنَهْظَي یتح ْمُهَسْبَح ظَحألا امالا ىلع «ئففخ ْنإَق «لاملاب الو سفنلاب ةادافملا

 ييو قرت ال :َلْيِقَو بارصلا روهظل رحؤيف هيّهشت ىلإ ال ؛هداهتحا ىلإ عحار
 زاجج ىدافيو هيلع نمي نأ زاج نم نأل معن :حصألاو «ةيرحلاب هريرقت زوجي ال امك
 نأ مرج ال واو هنكل هيف ثيدحل ءلّوق يف ّيِبَرَع اًذُكَو ,يباتكلاك قرتسي نأ

 ألا ةدبعو ةيرهدلاك باتك مه سيل موق نم ءاسنلا ناك نإو ؛مئانغلا عم

 .(نققزسي ةفينح يبأ دنعو نلتقي يعفاشلا دنعف ؛مالسإلا نم
 َّبَنَكَف :لاق ؟لالا َلِبَق ءاَعّذلا ن نع ُهلأسأ أ عيان ىلإ تك :َلاَق ْنْوَع ن نع © 41

 قصا يبي ىلع كي لا لوُس اعا دق مالالا لر يف ك ناک اإ ٠
 + فلور - لتس ىتسو ماتو لق داما ىلع ىتل ئاو ةو مخ
 نم باب :قتعلا باتك :حيحصلا يل يراخبلا هأور . .[ ةيريوُح ٍليمْوَي باّصأَو
 :داهجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو جه غو ثيدحلا :ًاقيقر برعلا نم كلم
 .(15/.107) ثيدحلا :رافكلا ىلع ةراغإلا زاوج باب

 يبي ٍةَرَرْغ يف و هللا لوُسَر عم انَرخ ] : :َلاَق بط يردحلا يس يبا أ نَع ©
 بانك :حييحصلا يف يراسبلا هاور .[ برص يسم نايس اسسا يطعم
 .(52517) ثيدحلا :قتعلا

 ر ي مرت لاذ ي نأ اربح نأ وات غ 0
 ل ق

 نعنتماو ناو

 ا قلم مالل) ثيدحلا 5 هيلع يرجي نم باب :ريسلا باتك < :ىربكلا سلا



 114 رّيُسلا بانك

 . هريغك هقاقرتسا حصألا

 مكح ىلع اهلهأ لزتف ةعلق ممل انرصاح اذإ اميف قاقرتسالا عنم :حصألا :ٌعرف

 دب ۇم هزأل ؛مکاح

3 

 وذهب ىح مثلا لق ذأ تريأ ) :3 هلرقل مد مَع ري ملأ ولو
 قفتم ثيدحلا [مُهَءاَمِد ينم م ًاوُمَصَع دق اًهوُلاَق اذا ] :لاق نألإ [ش هللا الإ هال نأ

 لورد RR ني وغلا نآل «يِقاَبْلا يف ٌراَيخْلا يِقَبَو « هيلع

 اميف هرايحخن طقسي مل هرذعتل ةرافكلا يف قتعلا طقس ول امك «يقابلا يف رايخلا طقسي

 لوألا باحأو ؛يبصلا هبشأف لتقلا مرح ريسأ هنأل (قّرلا ُنّيعَتَ :لْؤوق يِفَو «هادع

 ءادفلا راتعا نإف «ريسألا فالخب نضال و هيف ريغ كم يبعلا نأب :يبصلا نع

 َلِبَقِرِفاَك ٌمُالْسِإَو هسفنو هنيد اهب ملسي ةريشع وأ رع مهيف هل نوکی نأ هطرشف

 عفدي 0 :نيسح يضاقلا لاق ءًابيرق فلاسلا ثيدحلل َُلاَمَو ُهَمَد ُمِصَْي هب رْفَظ

 َراَعِصَو ءرظن هيفو امهوق درجح ال امهماكحأب رارقإلاو ةداهشلا يملكب فيسلا
 مالسإ همصعي الف لقاعلا غلابلا امأ ءاعبت مهمالسإب مكحيو يبسلا نم يأ هَل
 . مالسإلاب هلالقتسال بألا

 «بآلاك معن :اهحصأ ءٌةجوأ هيف ؛ريغصلا هنبا دلو دحلا مالسإ مصعي له :ٌعْرف

 . الف آلإو ؛مِصُع ايم بألا ناك نإ :اهلاثو

 ىلع ًاضيأ همصع َّنُج مث القاع غلب ولف ؛ريغصلاك هدالوأ نم نونجمل :ٌعْرف

 .حيحصلا

 :١؟؟ص £ ج :رجح نبال ريبلا صيخلت :رظنيو .هلثم جتمي ال فيعض دانسإ اذه

 .داهجلا ةيفيك باب نم (57) تيدحلا

 ثيدحلا :ةالّصلا اوُماَقأَو اوبان نفل باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور )۳١(
 .(۲ ٠/۴ ۲ث يدحلا :سانلا لاتقب رمألا باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يئ ملسمو .(؟55)
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 ءاهالقتسال يبَهْذَمْلا ىلع «يبسلا نع هتجوز همالسإ مصعي ال يأ تجوز ل

 برحلا رادب قحتلاف ًارفاك ادبع قتعأ اذإ ملسملا نأى لع صنو ءانه هيلع صن ام اذهو

 اسهيف نأ :امهرهشأ ؛نيقيرط ىلع امهيف باحصألا فلتحاف ؛هقاقرتسا زوجي ال

 نم هقح لطبي الفل ؛هقيتع الو «هتحوز قست ال :امهدحأ ءًاجيرختو ًالقن نيلوق
 «نيصنلا ريرقت :يناثلا قيرطلاو ءامهلالقتسال ناقررسي :يناثلاو «دلولاو حاكنلا

 خسفني حاكنلاو «هب ايضارت نإو هلاطبإو هعفر نكي ال تبث ام دعب ءالولا نأ قرفلاو

 ام :يعفارلا لاق امك رهاظلاو «بابسألا كلت نم قرلا ثودحو «بابسأب عفتريو

 فالخلاو عنملا ةجوزلا يف جك نبا راتحاو «فالخلا ردق نإو نيتروصلا يف هيلع صن

 همالك يف يعفارلا لاقو «برحلا راد يف يهو ملسم اهحكن ةيبرح قاقرتسا يف راج

 ءدحاو قسن ىلع نايرجي رفاكلا ةحوكنمو ةيبرحلا قاقرتسا يف ناهجولا زيجولا ىلع

 ةجوز يف ٍرّرَحُمْلا ف فلاحو «رهظألا ىلع رصتقا ملسأ نم ةجوز يف يلازغلا نكل
 .فدصملا هعبتو يتأيس امك ملسملا

 كلم لوزيف اهسفن نع اهكلم لاز هنأل ءلاَحْلا يف ُهُحاَكِن ٌعْطَقنا تقرا نإف

 ةيباتكلا ةّمألا كاسمإ زوجي الو «ةيباتك ةّمأ تراص اهنألو «ىلوأ باب نم اهنع جوزلا

 ول امك ءاَهْيِف قت اَهَلعَلف ٌةَدِعْلا تّرظَتنا اهب لولا َدْعَب ناك نإ :َلْيِقَو ,حاكتلل

 هبشأف حاكنلا عطقي قرلا ثودح نأل (ٌعنملا :حصألاو «لوحدلا دعب تدترا

 هحاكن هب عطقنيو ؛ةيبرح تناك اذإ يأ ءيَمِذ ِةَجْوَر َقاَقْإ ُروُجَيَو «عاضرلا
 «ىلوأ هقيتعف قرتسا برحلا رادب قحتلا ول يمذلا نأل ّمّصأْلا يف ُهَقْيَتَع اذكَو

 نإ :لاقيف بتري نأ هحولاو :يعفارلا لاق ملسملا قتعم قاقرتساك زوجي ال :يناثلاو

 ىلع ُهَتَجْوُرَو ملم قع ال «ناهحوف ًالإو ىلوأ انهف ملسملا قيتع قاقرتسا ارح
 اَمُهُدَحَأ وأ ِناَجْوَز يبس اَذإَو ءايرق كلذ لك نايب قبس دق “بهذا

 نلف ءاهسفن نع اهكلم لاز ثدح اذإ قرلا نأل ءِنْيَرُح اناك نإ ُحاكنلا ختسقنا

 .ةّيبرحلا ةتجوزو ملسم قيتع آل :ديري (۳ ٤٤ز
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 ناک نإف ءًرفاك جوزلا'قاك اذإ اذهو «ىلوأ باب نم جوزلا نيبو اهنيب ةمصعلا لوزت

 :حصألاف قرتست :انلق نإو مالك الق ملسملا ةجوز قوتست ال :انلق نإف ؛ًاملسم

 «يبسلا ثودحل ِنْيقْيِقَر وأ :َلْيق ءمامإلا هركذ هدعبو لوحدلا لبق ءاوس هحاسفنا

 امإو قر ثدحي مل اذإ عنملا :حصألاو (2©*ةقيقر تراص ةدلوتسم تيبس ول اذهو

 ال مأ املسأ 'ءاوس راج فالخلاو «هريغو عيبلا هبشأف صخش ىلإ صحش نم لقتنا

 دجوي ملو ّلصح دق ةَمَلا َلْعَس نأل طقس مَ ني ِهْيَلَعَو .يبرحلا يأ قرأ اذِإَو

 هل ناك نميف ناهجولا هطوقس يفف يباسلل نْيَدلا ناك ولو «طوقسلا يضتقي ام

 نيدلا مدقيو يأ «هقاقرإ َدْعَب َميَغ نإ ِهِلاَم نِ ىَصَقُيف «هكلمف هريغ دبع ىلع نيد

 دترملا نيد نأ امك «قرلاب هكلم لاز نإو «ةيصولا ىلع مدقي امك ةمسقلا ىلع

 منغ اذإ امع مقار دعب مَع نإ هلوقب زرتحاو «هلاوزب انمكح نإو هلام نم ىضقي

 نإو ءرمخآ هجوب هكلم لقتنا ول امك نْيَدلا هنم ىضقي الو نيفاغلا كلم ةنإف هلبق

 يفف لام هل دحوي مل نإف نيعلاب اهقلعتل ةمينغلا ميدقت حصألاف هقاقرتسا عم منغ

 فالحلا ىلع نآبترم ناهججو هيف ؟ قرلاب لجؤملا نْيَّدلا لحي لهو «قتعي نأ ىلإ هتمذ

 كمللملا ليزي نأ ثيح نم تولا هبشي هنأل لولحلاب ىلوأو «سالفإلاب لولحلا يف

 «مامإلا باجأ هلثمبف يّمذل ناك نإف لسم نيّدلا ناك اذإ اذه «حاكنلا عطقيو

 يبرحل ناك نإو «نيهحجو هيف يوغبلا ركذو «هلام نيعك مزح يمذلا نيد :لاقو

 .مامإلل لامتحا هيفو ءِنْيَدلا طوقس رهاظلاف نيدملا قرتساو

 8 ةيزج البق وأ هلل ل هن كت وأ يب بيز رق لو

 هنأل 0 ا يف امص 7 فلما 07 اذكو ءاًملسأف «يب رجلا ىلع يأ هلع

 بجي :يناشلاو «مادتسي ًادقع سيل فالتإلاو «هلبق ام بجي مالسالاو اعيش مزتلي مل

 . هيلع اوضارت مهنأكف ؛مهدنع مزال هنأل ؛نامضلا

 .ةنِق : )١( ةحسلا يف (#)
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 .هباي يف مدقت امك ةَمْيَع ًارْهَق بْرَحْلا لهَأ نم ذ ذوخأَمْلا ُلاَمْلاَو :ٌلْصَق

 ىلع طفلا ةه هجو ذأ كرس بخل راذ نم ْعْمَجْرَأ داو ُهَدَحَأاَم اذكر
 نمل هنأ :يناقلاو «لاتقلا ماقم موقي هسفنب هريرغتو برحلا راد هلوحد نأل حصألا

 الو ءًأعيف نوكي ىتح مالسإلا ةوقب الو دنجلا ةوقب اذوحأم سيل هنأل ؛ةصاخن هذحأ

 ءزاكرلاو ندعملا ةاكز باب يف لوألا يف يعفارلا هب مزجو «ةمينغ نوكي ىتح لاتقب
 يف تيأرو «ةمينغ هنأ ىلع باحصألا ةماعو «هدحو مامالل ةيناثلا يف فالخلاو

 نامأب لحد نإف «برحلا راد يف ؟*”كرشم لام يف ةطقل َدَحَّو اذإ هنأ :لافقلا ىواتف

 نإو «ةمينغف ركسعلا عم هلوعد ناك نإف ,كرشم لام نم هنأ ملع نإف الإو ءةطقلف

 دهع ل ناك نإ السإل راح ف دحز إو ليست هلة ناك اصصلتم لسد

 . هيف هفرصيل مامإلا ىلإ هي هيطعي يفق الإو ملسملاكف

 .ةقرسلا ةروص ىلع ذرحألاك سالتخالا ةروص ىلع ذوخأملا عُرف

 دعب مث يأ | ةقْيِرْعَت بجو ءملسم كانه ناك نأب يأ ؛ لمل هن نوک نکا نوف

 بذهملا يف امك َةَنَس فيرعتلا ةفصو ذحآلل مأ ةمينغ هلأ يف روكذملا فالخلا دوعي

 فرعي :دماح وبأ خيشلا لاقو «هحيجرت همالك مهفأو ينايورلا هاكحو «بيذهتلاو

 نكي مل اذإ دانحألا ىلإ رابخألا غولب يفكي مامإلا لوق هنم برقيو ؛نيموي وأ اموی

 . راجتلا رورم لامتحا ىلإ رظني الو مهاوس ملسم كانه

 تيرك يأ ىب حْ امو تولا حاب ةمِيعْلا يف سبل نينو :لْصَق

 ةجاحلل مامإلا نذأي مل نإو يأ ًاموُمُع ُهَلْكَأ داني ماع لکو محشر مخل «نمسو

 باذملاب اهحسم وهو باودلا حيقوتل نهدلاو محشلا ذخأ زوجي لهو «هيلإ ةيعادلا
 فنصملا قالطإ هقفاوي اذهو اهفلعك معن :اممدحأ :كاهجو ؟اهبرجلو يلغملا وهو

 ِباَوّدلا فَلَعَو «ةاوادملاك عنملا :اضيأ صوصنملا وهو اًمهحصأو .(رخشو) هلوق يف

 ماللا حتفب انه فّلعلاو توقلاك وهف بوكر م نم دبال هنأل ءاَمُهَوْحَتو ارْيِعَشَو ات

 .كرزتشم )١(: ةححسنلا يف (©)
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 منغملا ىلإ هدلج در بجيو ةمعطألا لوانتك ءهِمْحْلِل لوكأم ُحْيْذَو «هلكأت ام دارملا نأل

 :يناثلاو «كلذىلإ جاتحي دق هنأل ةهكاقلا ُزاَوَج :ُمِيحّصلاَو ءمحللا عم لكؤي ام ال

 لحأل هميذ اذإ يأ ِحوُبْدَمْلا ةَمْيِق بجت ل ُهَنَأَو ءابلاغ اهيلإ جاتحي ال هنأل ال

 صيخرتلا نأل بجي :يناثلاو ءذوخأملا ماعطلا ةميق بحت ال امك «فلس امك «همحل

 وهو ًالضافتم ضع هضعب عی زود انو «مامطب سيل ناويحاو هماعطلا يف درو
 صتخي ال ُهْنَأَو هزاحأ دق لئاقلا اذهو حبذلا زاح ال تبجو ول ةميقلا نأل «فيعض

 نأ الإ :مامإلا لاق «بابلا يف صحرملا قالطإل وَفَلَعَوِماَعَط ىلإ جاتخُمب ُراَوَجْا
 . ريغلا قح ذأ نع هئادغتسال ّضصتخي :يناثلاو هعنم مامإللف نيجاتخملا ىلع قّيضي

 هركذ :فيضلاك ذحآلاو ؛ لكألا هل حيبأ نكل ذحألاب هكلمي ال هذححأي ام عرف

 .هريغل هفرعن الو هكلعب هنأ :ريغصلا يواحلا يف عقوو «هريغو مامإلا

 ريغك مهعم هنأل ةَراَحْلاَو بْرَحْلا َدْعَب َشْيَجْلا َقِحَل ْنَمِل كلذ ُووْجَي ال ُهْنأَو
 :يعفارلا لاق كانه ماعطلا ةزعو ةجاحلا ةنظمل زوجي :يناثلاو .فيضلا عم فيضلا

 دعب برحلا راد يف دنجلا َقِحَل نم نأ مئانغلا ةمسق يف هانركذ امل ٌقفاوم لوألاو

 باوجلا نأ حصألاف «ةزايحلا لبق حل نإو «ةمينغلا يف مهكر اشي ال ةمينغلا ةزايح

 لبق قحل ول هنأ مهوي ةَراَيِحْلاَو ِبْرَحْلا َدْعَبِ) فنصملا لوق نأ :مَلْغاَو كلذك
 امك اهدعب الو ةزايحلا لبق هكراشي ال هنأل ؛فلتخي الو ؛مكحلا فلتخي ةزايحلا

 ناك نإ :ثلاثلاو ذحألا ةحابإل ءال :يناثلاو ؛عيمجلا قحب قلعتم ذوحأملاو «ةجاحلا

 يمعفارلا هيلع هّبن امك روهشملا ىلع لاوقألا هذهو «دريف الإو دري مل هب ىلايي ال ًاليلق
 يراد طلا ٌعِضْوَمَو «يلازغلل عبات كلذ يف وهو فنصملا هب مزج ام فالح

 ءاوكسمأ ءارشلا نم اونكمتو مالسإلا راد نارمع ىلإ اوهتنا نإف ةزعلا عضوم هنأل

 ؛عنملا :يناشلاو ءةحاحلا ءاقبل ٌمّصألا يف مالئمإلا ناّرْمُع ىلإ ْلِصَي ْمَل اه اذكو

 راد يف قوس اودحو ول هسكعو «هب مكحلا طاب برحلا راد ةجاحلا ةتظم نأل

 «نيهيجوتلا ساكعنال فالخلا هيف يلازغلا درط دقف ءارشلا نم هيف اونكمتو برحلا



 ريسلا بناتك اا

 رفسلا ةلزنم كلذ يف برحلا راد اولّزنو ؛هعنم دحأل رأ مل لاقو زاوجلاب مامإلا عطقو

 . صخرتلا يف

 َلِبق ةَمْيغْلا نع ُضارغإلا سلب ِهِنَلَع اروُجْحَم ولو ٍدْيِشَر ٍمِناَعِلَو لصف
 هيفسلاو نودحملاو يبصلا ديشرلاب جرمخو ءةرحآلل هداهج ضع هنأل َقَمْسَقْلا

 نع دبعلا ضارعإ حصي الو كلملا رارقتسال اهدعب امع قّمْسسِقْلا َلْبَق) هلوقب ززتحاو

 زر َدْعَب «ضارعإلا يعي ةُراَوَج :ٌحّصُألاَو ءهقح هنأل ؛ديسلل حصيو هيض
 «دحاوف دحاو قح نيعتي ال رارقإلاب نأل ةعبرألا سامحألا ةمسق :ليقو يأ لا

 يأ «ٌةزاوَجَو ءككرتشم لامك راصف ةماعلا تاهجلا نع زيت مهقح نأل ؛عنملا :يناثلاو

 ححصملا ىنعملا نأل ؛سمخلا فرصم ىلإ عيمجلا فرصيو يأ ؛مِهِعْيِمَجِل «ضارعإلا
 انفرصل كلذ انحنحص ول انأل ءال :يناثلاو ؛ةماع عيمجلاو دحاول | لمشي ضارعإلل

 لمع الب هنوقحتسي مهنأل «ىَبْرقْلا يؤ ْنِم َُنالْطُبَو «سمخلا فراصم ىلإ مهبيصن
 ةلأسملا زيجولل ًاعبت ريغصلا يواحلا ضرفو ؛مئانغلاك حصي :يناثلاو «ثرإلا هبشأف

 حصي :يناقلاو «ثراولاك نيعتم هنأل يبلاسو ديب سيلو مهعيمج ضارعإ يف

 «مدغملا ىلإ ةبيصن مضيف يأ ْضْحَي ْمَل نَمَك ُضِرْعُمْلاَو «نياغلا رئاس ضارعإك

 ٍةَمْسِقِب الإ ُكلْمُي الو ءقوقحلا رئاسك ضرعي مل نإ يأ ءهثراول انحف تام نمو

 نمك مهضارعإ حصي مل اوكلم ول مهنأل ؛كلمتلا رايتحا يأ كلّمعل و
 سسيل ام ىلع ءاليتسالا نأل ؛ماتلا ءاليتسالاو ةزايحلاب يأ نوُكِلْمَي :ليقو ءبطتح

 ًالإَو ْمُهُكْلِم ناب ِةَمْسِقْلا ىَلِإ تَّمِلَس نإ :َلْيِقَو كلما ببس لالا نم موصعع

 دصق انتيثأ اومستقا اذإف ؛ةمسقلاب الإ ققحتي ال لاملاىلع ءاليتسالا دصق نأل ,ًالق

 ,لرقتَمْلاَك ءالييسالاب ٌراَقَعْلا ُكَلْمُيَو كيلا لوصح َنّييتف ءاليتسالاب كلمتلا
 ُةَداَرَأَو «ةسارحلاو دايطصالل يأ نت بالك وأ بلك اَهْيِف ناك ولو «ةيلاملا عماجي

 :غزون نإر يأ أَو ةيطغأ غراب لَو ءسمخلا لهأو نيماغلا ضعب يأ مهب
 و
 00 )2 را -

 ,عرفأ لاو ءاددع اهتمسق نكمأو بالك ةّدع دحجو نأب يأ نكْفأ نإ تَمَّسق

 «ةيافكلا يف هيف هشقانو يعفارلا لاق امك نييقارعلا بتك ىق دج وي ام اذه.مهنيب
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 قاَرعْلا دارس نأ :ٌحِيِحّصلاَو ,ةمسقلا يف لحدي ال بلكلا نأب يناح رجلا حرصو

 ترضخ داوس يشو :"4ئادغلا ةلمج ىف ُهَمَسق د رمع نأل وع حي
 هدر بط رَمَع ّنأو احْلص حيف هنأ :يناشلاو ءلارقألا دحأ ىلع عرزلاو راجشألاب

 يأ :َنْيِمِلْسُمْلا ىَلَع َفِقْوَو ُهوُنَدَب مث َمُسُقَو ةَ لك هنوُدوي جار مهيلع

 ملال ٍةنس لك ىدّرت ةرْجأ ُهُجاَرَحَو ءقرط نم هنع يور امك ها رمع هفقو
 سانلا لزي مل هنأل ؛ُمَّحدُم لَم ُجاَّرَحْلاَو «هلهأ نم هعاب هنأ :يناثلاو َنْيِمِلْسُمْلا

 مدع ملسي ال لوألاب لاق نمو ؛©' *””راكنإ ريغ نم نورتشيو دارسلا ضرأ نوعيبي

 ." ةاهنؤط رمع نع راكنإلا يور دق لب راكنإلا

 عبر مهل ٌمّسَقَف سالا عبر هَ ةليجب تناك :َلاق هلل ادع نب ربح ْنَع يِِفاشلا دنس دنس ("45)

 باطلا نب رش ىلع شوق مك تك انأ نیس عبر أ وأ تالت ةولْعتْساَف ارسلا

 اود نأ ىَرأ کلو مک مق ام ىَلَع ْمُكَتْكَرَتل ووم مساق ينأ الور :َلاَقَف هذ

 رثألا :ريسلا باوبأ عامج :ريسلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(سانلا ىلع
<OAAAS) 

 مير كط رع اناطعأف ةّيِمِداَقْلا | موب ساتل عر انك :َلاق مزاح يبأ نب سيت ْنَع © )٣٣(

 امار :َلاَقَق كلذ دعب هنفط َرَمُع ىلإ رر َدَقَو مث «: نييس ثالث هاندحأف ءِداَوسلا

 ىلع ُهدْرَت نأ ىَرأَف بكل مف ام ىّلَع ْمْشُكَل لوول ساق ينأ أ لول هلل او

 رثألا :ىريكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور . .ًارانيو نيام ُهَراَحَأف ؛َلَعفَف نيلم

 :رظني :كلذ يف رمع نع ءاج ام حصأ اذه :مزح نبا لاق )188810-1١8845(.

 .7 4 ؛ص ۷ ج :ىلخا

 ماعلا اذه ىلإ تشع نير :لوقب مع تعم : :لاق ويي نع ملأ نب ڍير نع ©

 مهيب اهَمَسَن الإ ! ةيرك سافل تفي ال «لبقُملا

 ."١ص ١ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور

 حق باب :ريسلا باتك :يدرواملل ريبكلا يواحلا :رظني ؛هلقن لوطي ليصفت اذه يف )۳٤١(

 .770-151ص ۱٤ ج :داوسلا

 ؛ٍداَوَّسلا ضْرأ نم ترشا :َلاق هنأ ؛يِحْبّسلا دق ْنَع يور :لاق يدرواملا لقن )۳٤۸(

 :لاقف بابر ن :تْلقف (؟اهتی رشا نُمي) :لاقف ! كلذب خا مع تیتاف

 .757ص ١4 ج :ريبكلا يواحلا .رظي . احلا يني ها لزق

 .(ربْمح دي هللا ُلوُسَر َّمُسَق امك مهب
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 نأ فاح هنأل :ليق فالح مهنم هعاجرتسا ىلع ثعابلا ب | يف :ةيبن

 .سانلا رئاس نع مهتيرذو اهب اودرفني الكل :ليقو ءداهجلا ع هتحالفب اولغتشي

 مل
 ةكسداقْلا نمو لوط لصْوَمْلا ةئيدَح ىلإ َناَداّبَع نِم داوسلا ٌدح نعي ءوهَو

 داّوسلا َدَح يف َةَلِخاَد تناك نإَو ةَرْصْبْلا نأ :حيجصلا :ْتْلُ .ًاضرع َناَوْلُخ لِ

 دعب تثدحأ أ ينال .اهيقْرَش عضوو اهلج يبرَع عضم يف الإ | ُهُمْكَح اهل سلف
 يلغأ هل او عيب ُروُجَي نكاَسَمْلاَو ٍرْوّذلا َنِم دوسلا يف ام ناو «هفقوو هحتف

 عرارملاك عسنملا :يناثلاو ءاهبارح ىلإ | يصف قو الو همدرد عر أ
 مو هب ْمُهَّصَح ًاسانأ الإ لَمََي م ُمالّسلاَو سلا يلع هنأل ًاحْلص كَم تحي
 اَهروذَف كلذ فالخب ُرمألا ناكل ةونُع تحتم ولو ؛الوقنمو اراقع ّمّسسق الو ؛بلسي
 رم ليقع اّ كرب لَه ] ُمالَسلاَو ةآلّصلا هلع هلرقل اي كللِم َةاَحُمْلا اًهْضْرَأَ
 . 54[ عابر

 ر ام ىلع قم اَذَكَ ةو عم ادلب اسحب عرف
 د رشم يزل شن كل | مؤ : :لضف

 | [ ْمُهاَنْدَأ اهب هب ىمي ةَدِحاَو َنيِمِلسُملا ةَ نإ ] ماسلا داملا هّيَلَع هلوقل

 ,نونحباو يبصلا (فلكلا ربو مهنم هنأل رفاكلا (ملسملا) ب جرو "٠ "هيلع قفتم
 ةيحان نامأ (روصحملا) بو هدقعك هركملا (راتخملا) بو «دوقعلا رئاس هبشأف دقع هنأل
 ةأرملاو ًارفاك هديس ناك نإو دبعلا روكذملا طباضلا ين لحَدو .داهجلا لطعتل ةدلبو
 قسافلاو ضيرملاو هفسلاب هيلع روجحم او ريقفلاو ىثنخلاو

0 
 أ

 «(۱۰۸۸) ثيدحلا :ةكم رود ثيروت باب :جحلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور (145)
 .«.ه۸رثيدحلا :اوملست اوملسأ :دوهيلل ل ينلا لوق باب :داهملاو ريسلا باتكو
 .(181/44.و ۳۹٤)ثیدحلا :ةكمب لوزتلا باب : جحلا باتك :حيحصلا ف ملسمو

 :ةعداوملاو ةبارحلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور ؛ههجو هللا مركو بت يلع نع (190)
 :جسلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(۳۷۹) ثيدحلا :ردغ مث دهاع نم مثإ باب
 )۳۷٠١/٤۹۷((. ثيدحلا :ةنيدملا لضف باب
 مال ب

 ل e چ
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 ماس ا رك

 ءانمآ سيل هسفن يف هنأل .حضألا يب تمر نشل ربا نأ عمي الو

 ةيانك وأ كراك ًاحيرص يأ َُدوُصَقَم ُدِْفُي ظل لب «نامألا نعي «حِصْيَو

 ءاوس يأ قَلاَسرَو 0019 اط رمع نسع هيف رثأل ةَباَتِكِبَو حت ام ىلع َتنَأَك

 .ًارفاك وأ املسم لوسرلا ناک

 راشاو موقعا نم هونك صال يف ليم اذوب نإ راح هت ملسم ردب ول ىتح هل نامأ الف هملعي مل نإف يأ ءناّمألاب رفاكلا ُمْلِع طَرتْسُيَو
 ولو يأ لول ةَمهفُم ۴ اراش ينگ ءةعسوتا ىلع بابل ءانبل توكسلا يفكي

 .عاّسنإلا ىلع بابلا ءانبل قطنلا ىلع رداق نم
 ةن غلبت ْمَل اَم زوجي :لؤق يِفَو ره ٍةعبرَأ ىَلَع ُهنَدُم برت ال نأ بجو

 لَو «ةّقفصلا قيرفتف زئاحلاىلع داز ولو ءأعطق ةعنتممف َةَنَسلا امأ أ ةندها يف يتأبس امل

 نالا دْبَت ماَمِإلِل َسْيْلَو «ةعيلط اذكو يأ (سوُساَجَك َنْيوِلْسُمْلا ٌرْضَي ناما زوج

 ؛ىلوأو «ةندحلاك ُهَدّبن اهفاح نإف ؛نيملسملا ةهج نم مزال هنأل ةنایخ ْفْحَي مل نإ

 الإ ّحّصألا يف اًمُهنِم ُهَعَم ام اذكو بْرَحْلا راذب ُهَلْهَأَو هلام ناَمألا يف ُلْخْدَي الو

 يف يعفارلا مالك ىضنقاو ؛كلذ ىلإ هحايتحال لحدي :يناثلاو ءظفللا روصقل ءطرَشب

 .هب مرحلا ةيناثلا ةلأسملا لوأ

 «هتريشعو هتوقل يأ وني د ُراَهْظِإ هن اذإ ٍبْرَحْلا ر ادب ,مِلسُمْلاَو :ٌلصف
 ىلع هتردقل بحت الو ؛مهيلإ ليل ! نم افرح مالسإلا ر اد ىلإ :ٌةَرْجهْلا ُهَل بتا

 ارتي نا ْمكوُدارأَ ءارصَق مترصاَح اَذِإ) ؛هفلط مع باک انَءاَج :لاَق «ِلئاَو يب ْنَع مما

 ىلع ْمُهولزن انکو مهن وللا مح ام نورد ال مكن مخور الف ولا مک ىَلَع
 فما دَنَف ! فخت ال :لحجّرلِل لحَرلا لاق اذ ذو محا ان مه ف أوفا مل کیک

 :ىربكلا نتسلا يف ىقهيبلا هاور .(ةنيسلألا ملعب هللا نإ مآ دقف رت :لاق اَذِإَو

 )۱۸٠1۹٠(. رثألا :نامألا فيك باب :ريسلا باوبأ عامج :ريسلا باتك



VT سلا ابا 

 يبا ةكبالملا ماو نبذ :ىلاعت هلومل ءاهَقاَطَأ ن ! تج إو هيد راهظ

 ٌلَيْوَ ام رجه ُعِطَقنت ال ] :ُمالَّسسلاَو ةَالّصلا ِهْيَلَع هلوق عم «” "ةيآلا .. .مهيسفن

! 
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 ولو هيب ةماقإ مزل بره ىَلَع ٌرْيِسَأ َرَدَق لَو  نابح نبا هححص [ ٌرافكلا

 ْمُهْنَأ ىَلَع وأ وياتي ل مهنأل اسو ًالتق يأ ملغ ُهَلَق طرش الب ُةوُقلطَ
 ملف مهتم نامأ يف هنأ ىلع هوقلطأ ول اذكو «همرتلا اع المع مرح ِهِناَمَأ يف

 ًاوُطَرَش ولو «لئاصلا عفد يف امك مهلتقب ولو ْمُهَعقديلَف ٌمْوَق ُهَعِبت نإ 0
 كرت كلذ يف نأل ؛جورخلا هيلع لب يأ اولا ٍرُجَي مل مهراد ْنِم جرحي ال نأ
 . نیلا 8

 يهو يأ أ راج َةيراَج اهن هو ِةَمْلَق ىَلَع لدي اجْلِع ُماَإلا َدَقاَع ولو لصف

 وأ ةر ةنيعملا ةيراحلا تناك ءاوسو «ةجاحلل لمتحا | كولم ريغ لوهحب لع ةا

 هل :مامإلا لاق اذإ ام مراح اً ُهلو) هلوقب جرتخو ءرسألاب ر هلا نأل هةم

 هذه زوجت الو ؛تلاَمُجْلا رئاسك ٍلْعُجْلاِب لهجلل حصي ال هنإف ؛يدنع ام ةيراح

 نم عون هيف نأل ؛ريغصلا يواحلا هعبتو «مامإلا دنع حصألا ىلع ملسم عم ةدقاعملا

 اهيف قح الف يأ ءاهيطغأ هيلآلدِب تحف كإف ,جلعلا فالخب هعم لمتحي الف ررغ
 الف «هلالد ريغب تحتف وأ يأ ءاَهرْيغب وأ فظل لبق طرشلاب اهقحتسا هنأل ؛هريغل

 م لمعت انك ام َمَلّسلا اوقاف ْمهيسفنأ ييلاظ ةكالملا ماف نیلا :۲۸ / لحتلا )۳١۲(

 -۹۷ ةيآلاب لالدتسالا ف هجوألا :تلق .نوُلمْخَت مك انب ميِلَع هللا نإ ىَلَب ءوُس

 الاف مهيفنأ يملا ينم هوت نبل نب :ىلاعت هلوق ءءاسنلا ةروس نم ٩

 ارا ؛ ةعيساَو هللا ضر نكت ملأ اولا ءضْرَألا يف ز نيم انك اولا مک مي
 ءاَسفلَو لارا نم م يفضل الإ ءاريعَم تاسو مح مرام كيلر اه

 ٌمُهَنُع ارفعي هب ن لا یسَع تولوا الس نوشته الو ليج نوعي ال نادل

 , .«اررفغ ا رفع هللا َناَكَو

 :انفصو ام رهاظلا يف ضراعي ريخ ركذ :ةرجهلا باب :ناسحإلا رظني «نابح نبا هاور (18)
 عاطقنا يف فالتخالا ركذ :ةعيبلا بانك :ننسلا ٍق,يئاسنلاو .(4847) ثيدحلا

 ١. ٠ 45ص ۷ ج :ةرجملا



 وا ريسسلا باك

 الإ قحتسي ال وأ ةلالدلا سفنب تبغي قاقحتسالا نأ ىلع بم فالخلا لا ی

 اهنم ةيراح طرش امل هنأل هل يص الق ! ختفت مل ناف «هتلالدب حتفلا لصح

 ام فالخب ؛امهدحأب قحتسي ملف حتفلاو ةلالدلا نيط نطر شب تحسم امج تراص

 قلع ْمَل نإ :ليقو «حتفت مل نإو ةلالدلاب هقحتسي هنإف ةعلقلا ريغ نم لعجلا ناك ول

 نكم ال اهميلست نأل ؛عنملا :حصألاو «ةلالدلا دوجول لم ةرجأ ُهَلَف حْممْلاب َلْغُجْلا

 حتفلاب لعجلا قلع اذإ امأ ءاظفل رجي مل نإو ةقيقح حتفلاب ديقم طرشلاف «حتفلاب الإ

 .ًاعطق هل ءيش الف

 وأ طورشملا دقفل هل ءىش الف ِدَقَعْلا لبق نت ْتَناَم وأ ةَيِراَج هيف نک ْمَل نإ

 ناكف ؛هتضبقو مامإلا دي يف تلصح اهنأل َلَدَب ّبَجَو ميلا َلْبَقَو رفطلا دَ
 هبشأف اهيلع ةردقلا لصحت م هنأل رّهْظَألا يف الق ِرَمَظ َلْبَق ْوَأ هنامض نم لمل

 «ميلستلا رذعت مث ؛ ةلصاح يهو ؛اهب قلعت دقعلا نأل يعن :يناثلاو «نكت مل اذإ ام

 همزلي ةيراحلا تتام دقو ةَّدرف «ةيراجلا هذه هلف يدبع َّدر نم لاق اذإ امك راصف

 :لاق نم مهنمو «عئام مالسإلا نأل لَدَب ُبوُجُو :ْبَهْذَمْلاَف تْملْسَأ نِإَو ءاهدب

 «نيسقيرطلا نيذه نم ادحاو يعفارلا حجري ملو «توملا ين رركذملا فالخلا ىلع هنإ

 اذإ اميف وهو فالحلا تبث نإو «لدبلا بوحو مالسإلا ةروص يف رهاظلا :لاق لب
 نوكت ُهدعب تملسأ اذإ اهنأل ؛ُهَلِبق تّملسأ اذإ اميف هس ٌرهظَأ فظلا دعب تملسأ

 اهتمي :َلِيِقَو لفي ُةَرْجَأ ءوه ةانبجوأ ثيح روكذلا ُلدبلا يأ َوُهَو كولم
 لاق نكل ؛قاَدَّملا يف امك راي وأ دقع نامض نومضم لنا نأ ىلع فالخلا

 نم ىلع قرفلا رذعتي الو :لاق ؛ةيراجلا ةميق انه باحصألا ةماعل دوحوملا :يعفارلا

 .ُمألا صوصنم وهو ريغصلا يواحلا هب مزجو هلواحي



 ا

 :ىلاعت لاق اتصل نم :ليقو ُيُهْنَع انفكل ٍةاَراَجُمْلا نم دوعام يهو : :ةيزجلا

 یت :ىَلاَعت هلو عامشبإلا لبق اهني ايف لصألاَو ا ن زت اڑ

 سوُحَم ْنِم ُمالَّسِلاَو ةالصلا هيلع اًهْذحَأَو آلا .راَي نَع ةيزحلا رطل

 الاب 86

 مهريغو رجه
 ولدت نأ ىلع اهب مكيف يف تن زأ مالنمإلا راب مكر :اًهِدَقَع ةَروص ب ر

 امك كلذب تيضر وأ تلبق فق :يمذلا لوفيو يأ ,مالمإلا مكحل اوُداَقْنََو ةيزج

 عيبملا ف نمثلاك هل ضرعتلا بحجيف «ريرقتلا ضرع دايقنالا عم ةيزحلا نأل «يتأيس

 و ؛ةرحجألاو نمثلاك « ھرذَق ركذ طارش نا تالا تزال ل 3 ةرجألاو

 هلع اع ل یلص لورو ىل هك لا نع ناسا فك ال :لقألا ىلع قلطملا لزنيو هل

 .171و ٤۸ / ةرقبلا 25١"

 هللا مرح ام َنوُمرَحُي الو رجآلا موب لَو هللاب تونم ال َنيِذْلا ولات : ۲۹ /ةيرتلا ("5ه)

 ْمُهَو دي ْنَع ةيزجلا اوُطْمُيوعَح باكا اوُوُأ نيا نم ّقَحْلا نيد نوني الو لوُسَرَو
 .40 ررِغاَص

 ٍسْرُحَم ىلإ 5 هلا لوس يت ] :لاق بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب نسحلا نع (0)
 أل نأ يف ةّزحلا هيلع تبرع ءال ْنَمَو نم لبق ملأ نمف مالالا ىلإ ْمُهْوُعْدُي رحه
 باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ه اور .[ ةأَرْما هَل حكت الو ةي هَل لکو

 يف ةبيش يبأ نسباو . ۳۹-٠٠ ص )۷٦( صنلا :سوحا نم ٍةيزخلا ذحخأ باب :لاومألا
 :ال مآ أ اهأطي لحرل نوكت ةيدوهيلاو ةيئارصتلا ةيراحلا ف باب :حاكنلا باتك :فيدصملا

 )1٦۳١۹(. صنلا



 Y0 ةيرجلا باتك

 كرتو ةملاسملا الصمت هب ذإ طرشي :يناثلاو «دايقنالا يف لحاد هنأل هندو مسو

 «السإلا نع لدب هنأل يِبَهْذَمْلا ىّلَع اقوم ُدَقَعْلا حصي الو «نيبناحلا نم ضرعتلا

 عطقلا :ثلافلاو .ةندهلاك حصي :يناثلاو «ةمذلا دقع كلذكف ءاتقؤم حصي ال وهو

 امهلسرأ امنإو اهنم ادحاو يعفارلا حجري ملو «ىلوألا ىلع يلازغلا رصتقاو «ةحصلاب

 :لاقف انِراَدب ٌرِفاَك َدجُو ولو ,دوقعلا نم هريغك ,لوبق ظفل طَرَتْشُيَو ءالاسرإ

 ام لامتحال قد ملم ناَمَأب وَ اوسر وأ ىَلاَعَت هللا مالك عاَمَسِل تلخ

 ُماَمإلا اًهِدَقَعِل طَرَتْشُيَو «هيلع ةنّيبلا ةماقإ ناكمإل ءُدْجَو َناَمَأْلا ىَوْعَد يِفَو ؛هيعدي

 رظنلا هل نم صتخاف .ماظعلا حلاصملا نم هنأل «هيلإ كلذ ضوف يذلا يأ ُهبئان وأ

 الإ يب ْنَع ةيرحلا اوُطْعُي ىَتَحم :ىلاعت هلوقل ءاوُبَلط اذإ ةباَجإلا ِهْيَلَعَو ماعلا

 ول اذكو .هنم ةيرحلا لبقت ال لب «ةباجإلا هيلع بحت ال هنإف يأ ةفاخت اسوُساَج

 نا مامإلا دارأ ولو «مهبيج الف مهنم ةديكم كلذ نأ ىريو ؛مهتلئاغ فاخي ناك

 يف ينايورلا هلاق ءاهتقو يف ءاربإ ناكو «زاج اهكرتو لعفي مل نإف ؛هيلإ اهدري مث هنم

 .برعلا ىراصن باب ليبق هرحب

 م ذالوأو فلس امك مهنم اهذحآ ُمالّملاَو ٌةالَّصعلا هلع هنأ ءسوُجَمْلاَو «باتك

 اماذهب جرحو «مدلا نقحل ابيلغت ِهِتقَو يف انككش وأ خسدلا لبق صنت وأ دوهت

 به دقعنت ال اهنإف ملسو امهيلع هللا ىلص ىسيع وأ انيبن ةثعب دعب كلذ ناك اذإ
 نأل ,ملَسَو اًمِهْيَلَع هلل اىلص واد روبرو َمِيِهاَرْبإ فَحْصُمِب كّسّمتلا معا اذكو ص م ت اپ Re مم چ اا م ۾ رل 3 مّ يل 7 س

 ناو :لاقو 4 ىَسوُمَو ْميِهاَرْبِإ فحص :لاقف افحص مهيلع لرنأ ىلاعت هللا

 هلوق يف تحردناف نهض يعفاشلا هيلع صن امك ًابتك ىّمستو © **”4َيِلَوألا رب يف

 ىَلَع يلو ٌرخآلاو يباتك هربا ُدَحَأ ْنَمَو 2" ”74باَتكلا ارتوأ َنيِذّلا نيإل ىلاعت
 ءاهلبق لاو ةلأسملا هذه ىلإ ٌدئاع (بَهْذَمْلاَىَلَعِ) هلوقو «مدلا نقحل ًاييلغت يِسَهَدَمْلا

 هتك“

  reلعألا /  ۳۱ 1١84ءارعشلا / ١35 ةا "ه9 / ٣۹



 ٍةَيزجْلا بانك ٦

 «نيهجول ةيكاح ةقيرطو «فلس امل ممل دقعت اهنأب ةعطاق ةقيرط اهيفف ءاهلبق يلا امأ

 ابتك تسيل اهنأ نيرثكألا ىلإ يضاقلا هازعو .عنملا هجوو «فلس ام زاوجملا هجو

 ةقيرط حيجرت يعفارلا داريإ رهاظو ءاهيف ماكحأ ال ظعاوم اهنألو «ىلتت ةلّزنم

 وأ اينثو بألا ناك ءاوس هل دقعت اهنأ ًاضيأ ةعطاق ةقيرط اهيفف ةيناثلا امأو «نيهحولا

 ميرحتلا انبلغ ةحيبذلاو ةحكانملا يفو يدلا نقح بيلغت يف «فلس امل ةّينثو ملا

 الف اتو بألا ناك نإف ؛ةحيبذلاو ةحكانملا مكح همكح نأ :ةيناث ةقيرطو ءاطايتحا

 يباتكلا ناك ءاوس هريرقت بهذملا ؛قرط هيف :ةضورلا ةرابعو «نالوقف هسكع وأ

 .مألاب :ليقو «بألاب قحلي :ليقو ءرقي ال :ليقو «نالوق :ليقو «مألا وأ بألا

 ةدبعك مهريغل دقعت ال اهنأ ركذ نمل ةمذلا دقع فنصملا ُرْصَح مفا :هيَ

 مهنيد لصأ اوفلاخ نإ ةئباصلاو ةرماسلاو مهانعم يف نمو سمشلاو ةكئالملاو ناثوألا

 .حاكنلا يف فلس امك مهنمف الإو «مهنم اوسيلف
3 

 «...هللاب ونيو ال َنيِذْلا اوقاف :ىلاعت هلرقل ءٍأَرْما ىلع ةَيْرج الو

 ام هنم ذأ ةتروكذ تَناب ولف ؛ةأرملاك ءىَتنخَو ءروكذلل باطح اذهو «ةيآلا

 هنأل قر ويف ْنَمَو ؛ثادحألا باب يف بذمما حرش يف فنصلا هب مزج امك ىضم

 نون حطت انإف ٠ ءامهنع ملقلا عفرل نونْجَمَو يبصر هيلع ةيزح ال لاملاو لام

 موتك اريك أ ءريسبلا نمزلا اذهب ب ةربع الو يأ ُهَمِزَل رهش نم ٍةَعاَسُك اللف

 مايألاب ةقرفتملا مايذال ًارابتعا «تبَجَو نس تغلب اذا ,ةقاقإلا قفلت :حصألاف موي

 لدبي ْمَلَو يّمِذ نا ْعَّلَب ولو «قيقر هضعب نمك هيلع ءيش ال :يئاثلاو «ةعمتجما

 اَهَلَدَب نإَو «ةيعبتلا مكحب هيبأ نامأ يف ناك هنأل ؛َلاَْعُي الر يأ هِبَمأَمِب قجلأ ةيزج
 لصأ يف هعبتي امك يأ ةيرجك ِهْيَلَع :َليِقَو ىسفنل ناك بألا دقع نأل هَل َدَقُع

 ٍ؛ىَمْعَأَو ؛مِرَه خيشو ؛نِمَر ىَلَع اًهْيوُجُو :ُْبَهدَمْلاَو ءيدرواملا هراتحاو نامألا

 َمّرَح اَم َنوُمْرَحُي الو ريعآلا مولا الو هلل اب تونو ال َنيِذلا اولتاقإف :۲۹ / ةبوتلا (750)
 2 : وو ا ےک * رااح مو ا “ر و و هب

 دي نع ةيزجلا اوطغي ىتح باتكلا اونوأ نيذلا نم ّقَحْلا نيد َثونيِدَي الو ُهَلوُسَرَو هللا

 .0# ورْغاَص مهو



 ةّيزجلا باك ٠ ١

 :يناشل لا قيرطلاو ؛راذعألا بابرأ هيف يوتسي رادلا ةرجأك اهنأل ِرْيجَأَو ؛بهارو

 مهل ًاقاحلإ الف الإو ةيزجلا مهيلع تبرض زاوجلاب انلق نإو «مهلتق زاوح ىلع ءانبلا

 «هفرصت نم وهو ىلوألا ةقيرطلا حيجرت ةضورلا داريإ رهاظو ءاسنلاو نايبصلاب

 ةنس سمت اذا «"ىتكشسلاو نقحلا يف ّييغلاك هنأل بسك نع َرَجَع ٍرْيِقفَو

 نأ :مْلْغاَو سي اذإ بلاطيو رسعملا لماعي امك رسوي ىتح هتمذ ىف رسم َوُهَو

 قرط وأ نيقيرط ةياكح همحيرصو «(ًبَّهَذَملار) هلرق ىلع فوطعم. وه (ْيِتَقَو) هلوق

 يناشلاو «بوحولا :امهحصأ ؛هيف نيلوق ةياكح هريغو يعفارلا يف يذلاو «كلذ يف

 . ةاكزلا لامك اذه همزلي ملف لْوَح لك ين بحي لام نح اهنأل ؛عنملا

 ىصْوُأ ُمالّسملاَو ةالّصلا هيلع هنأل ِزاَجِحْلا ناطْيتْسا نب م رفاک لک ْعَْيَو :لْصف

 TP ساع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف ةلصأو يتهيباو دمحا حرا امك كدب

 ا ع ةاشلا ه هرس اذكءاَهاَرُقَو ةَماَمَيْلاَو ةنيدمْلاو كَم زاجحلا يعي وهو

 ءةماقإلا عضوم الو سانلا عمتج تسيل اهنأل قدما قرط يف ُةماَقإل هل :َلْبِقَو

 كف ذأ عم 4 مد مح نم وید نقح يآ (030)

 یکب من ؛سيوحلا مْرُي اَمَو سيحل مري :َلاَق هنأ اَمُهْنَع هللا يِبَحَر سابع نب | نع (۳۹۲)

 لاق سيلا رَ ُهَمَحَو دي هللا لوُسَري دشا :لاقف . ءاَبسَحْلا ةن بح ىح

 ي دنع يغب الو ؛ ارا عادل ةع اول نبل انك مَ با ساپ يرش )

 اوريحأو وِبَرَعْلا ةَرئزحج ْنِم َنْيِكر ْثُمْلا اور ] :ثالثب بوَ دنع ىصوأو | ع عزان

 باتك :حمحصلا يف يراحبلا هاور . .ةشلاثلا تيس [ ْمُهُرْيحَأ أ تنك ام وحب دول

 سحُم نإ بوق َلاَق :لاقو .(؟537٠) ثيدحلا ؛دفولا زئاوج باب :ريسلاو داها

 ةَماَميلاَو ةَيِدَمْلَو هْكَم :َلاَقَف ؟ٍبرَعَلا ٍةرْيِزَج نع ِنَمْحّرلاٍدبَع نب َةَرْيِغُمْلا تاس
 كرت باب :ةيصولا باتك :حيحصلا يف ملسمو .ةَماَهُت لوا ٌجْرَملاَو :فاّضأَو .نَميلَو

 ثسيدحلا :ةيزجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )١717/50(. ثيدحلا :ةيصولا

 ١(. 31 هقر
 ءةمْذ اهب تناك دقو سيلا ني مدل ١ لأ نیب ىلخأ اد ا د ا لق )1( E صاع ا وام اا ا E i LE E 55 مك

fe 

 )1۹٣۷٣(. رثألا :ةيزجلا باک :ىربكلا نسا ف 0 لقت ئا يبا



 ةّيزجلا باتيك 1۷۰۸

 ُهَرَّرَعَو ةَجَرخأ مامإلا نذإ رعب لحد لَو ,زاجحلا دالب نم اهنأل ؛ٌمنملا :حصألاو

 لوحدي يأ هلت إف وحد لنيل ام هلو رح عم هنآ ملغ ن !

 ام لْمَحَو ةلاسرك َنيِلْسْمْلِل ةحلصم ناك نإ كلذ يف هبئان وأ مامإلا ي

 ٍةَجاَح ُرْيسبك اَهْيِف َسْيَل ٍةَراَجِتِل ناك نوف «ةمذ و !ةنده دقع اذكو يأ لإ جاَخَ

 الإ مقي لَو ءمامإلا يأر ىلإ عح ار ردو يأ ءاهنم ءيش ذخأ طرب الإ ناي مل

 امنإ» :لاعت وقل کم مرح لوم عمو :"" دف قورافلاب ءادتقا ماي ال

 ليلدب مرحلا عيمج انه هب دارم او مارا دجسم اوُبرقي ال نحن نوکر شما
 ىلإ سيل بلخلا نأ مولعمو م ٌمُكَدَع ٍةَراَجَتلا عاطقلا يأ 4ةلْيَع فج نو :هلوق

 ماعلا لإ جرح الوّسَر ناك انإَف ,ةكم مرح دح جحلا يف فلس دقو هسفن دجسلا
 ريم جه لااا وا

C2 e ا 

 نم يأ ةتوم فخ إو لق دف ضرَم نإَو بابل اح ُكُعَمْسَي بان وأ

 نأل «جرخأو شب نفذ نإف يف نفد ْمَل تام نإ تقلا نم حونمم ه هنأل ؛لقتلا

 نو ُهَكَرَت عطَقت نإف ؛ْعطَفَتي م اذإ اذهو ءايح اهيف هلرخد نم دشأ هتفيح ءاقب

 كرت هلق يف ٌةَقَشَمْلا تَمَظَعَو ِزاَجِحْلا َنِم ,مرحلا ريغ يف يأ هِرْيَغ يف ّضِرَم
 . ةرورضلل كانه نفذ هلق َرذَعَتَو تام نإ لقت الإ

 نأ ينايورلا نسحتسا نكل ءانركذ اميف ةبعكلا مرحب قحلي ال ةنيدملا مَرَح :ٌعّرف

 انباحصأ ضعب نأ رئاخذلا يفو «هجراخ نفديو جارخإلا رذعتي مل اذإ هنم جرحي

 . ةكم مرحب اهمرحو ةنيدملا قحلأ
e 

 هنعب اّمَل ذاعمل ُمالسلاَو ٌةالّصلا ِهْيََع هلرقل دنس لكل رايد ةّيزجلا ُلَقَأ لصف

 يدم ِسوُحَصْلاَو ىَراّصنلاَو رهيل برص ؛هفط رَمُع دار ؛هيض َرْمْعىَلوَم َمُلَسُأ نع ( 9
 ةي قرف هب دحق ألو ؛مُهَسِئاَرَح نوصقَو اهب نووي لای نال ما

 يلا طئارشلا باوبأ عام :ةيزجلا باتك :ىربكلا ندسلا يل ينهيبلا هاور .(لاّيَ
 ,.(541١؟1هج رثألا :ارام زاجحلاب رب يمذلا باب :ةمذلا لهأ ىلع مامإلا ! اهذمعأي

 مارَسْلا َدجْمَملا اوُبرَْي الق سجن نوكرشملا امن ومآ نيا اهيا : ۲۸ / ةبوتلا (۳۹)

 يلع هللا نإ ًءاَش نإ هِلطَف نِ هلا مُكيغي و
25 

 َفَْسَف ُهَلْبَع معن انإَو اَذَه ْمِهِباَع دَ

 کن



 ۹ ةيرجلا باك

 نوكت "باين [ِِئاَعمْلا َنِم ُهَلدَع وأ رايو -ٍمِلَتْحُم يأ- ملاح لك نم دخ ]:نميلاىلإ
 وأ :ىلاعت هلوق يف امك هلدب يأ كد نعمو 0 حبو يدمزلا هاور «نميلاب

 ی ضلال كودو دام ل ل

 نس لكل ارانب eT ناس ! ّلكىَلَع نأ ] ِنَميْلا لهأىَلِإ بنك ْمالّسلاَو ةالّصلا

 نزام نب فرطم نع ىور م ثنا لمآ أ نم ينعي [ ٍرِفاَعَمْلا َنِم ُهَنَمِْق وَ

 َضَرَف ُمالَّسلاَو ةالصلا ِهْيَلع هنأ : :ُنَسَح هنأ ريغ ةظفحت ال دانسإب فسوي نب ماشهو
 س لك اراتید نمل | لَْأ ْنِم ةّمذلا له ىلع

 نال ُةَعيَأ ييو نرانو طوف نم ذخأي ىح ٌةَسْكاَمُم مامإلل بحَتْسُيَو
 يعفارلل ًاعبت فنصملا قلطأو ءمهل طاتحي نأ يغبنيف نيملسملل فرصتم مامإلا

 ىلع ردق اذإ دقاعلل سيل هنأ :باحصألا نع ةعفرلا نبا لقنو ءةسكامملا بابحتسا

 راند َزاَوَج ًاوُمِلَع م ركاب ْتَدِقُع ْوَلَو ءاقناد اهنم صقني نأ رانيد ةمل دقعلا

 ْمُهَنَأ حصألاف اوب نق ءهلثم نمث نم رثكأب اعيش ىرشا نمک ةوُمَرَتْلا ام ْمُهَمِرَل

 مهنم عنقيو ءال :يناشلاو :ةيزجلا لصأ ءادأ نم عنتما ول امك كلذب يأ ,نوُضِقان
 . هب دقعلا ءادتبا زوجي امك رانيدلاب

 فعي مل اذإ ام فالخب هبشألا ىلع هيفسل دقعلا يف ةدايزلا لدب حصي ال :ّعْرف

 .حورلل ةنايص ةدايزب الإ دوقلا قحتسم

 ذآ نأ يبرم نيا ىلإ يو هللا ُلوُسَر يتعب ] :لاق ب لج نب ْذاَعُم نع © (©3)
 لاح لك نيو .ةنيس نيرا لك ْنِمَو هع و ا رتب ني ل ف

 قل ءاحج ام بايب :ةاکز لا باتك :عماجلا يف يذمرلا هاور 01 فاع دع وأ ١ راني

 .نسح ثيدح :لاقو «(1۲۳) ثيدحلا :رقبلا 6

 ثيدحلا :ةمئاسلا ةاكز يف باب :ةاكزلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاورو (©

 باتك :ننسلا يف يئاسنلاو .نميلا يف نوكت بايث :رفاعملا :لاقو )٠١۷١(«

 ,15-؟ه ص ٩ ج :رقبلا ز باپ :ةاك ر لا

 .(کنم) :ىربكلا نئسلا يقو مهتم )١(: ةحسنلا ف (#) .4د / ةدئاملا "559

 .(۱۹۱۸۰) رثألا :ةيزحلا مك باب :ةيزجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (5548)

 )١31/81(. رثألا :ةيزجحلا مك باب :ةيزجلا باتك :ىربكلا نئسلا يف ىقهيبلا هاور (533)



V1,ةيزجلا باك  

 ىّلَع ةَمدَقم ويكر ب نم هع تدخأ نم دغ تام أ يمذ ملسأ ولو

 0 نإف يأ يِبَهْذَمْلا ىَلَع يمد نيد َنْيَبَو اَهنْيَب یوسو «نريدلا رئاسك ءاَياَصَوْلا

 لصأ يف ةقيرطلا هذه فئصملا ّحَّحصو «ةيزحباب ءامرغلا عم مامإلا براض ةكرتلا يفت

 له ! يمدآلا نيدو هللا نيد عامتجا يف لاوقألا ىلع هنأ :يناثلا قيرطلاو ءةضورلا

 طقسيف لوحلا هيف ىعاري لام هنأل ءىش ال :لوق يِفَو «ةرجألاك ءٌطسِقَق' ءةنس

 . ةاكرلاك لوحلا لالخ يف توملاب

 یطاطيو ی يملا ٌموُقَيَو ذجآلا سِلْجَيَف ةناهاي «ةبرحلا يعي ختو :ٌلْصف

 ,هْيتمرْهِل ؛ برضو تيل لخآلا ضبقيو ؛ناَرْيِمْلا .يف اًهعْضِيَو ُةَرْهَظ يِنْحَيَو هس ُهَسْأَر

 ذأ هللا ودع اي :لوقيو نذالاو غضاملا نيب محللا عمتمب يهو ءازلاو ماللا رسكب يأ

 نوکی نأ ةبشيو :يعنارلا لاق 4ن ورِغاَص ْمُهَوِظ :ىلاعت هلوقل ؛هللا َّقَح

 طقست اهنأل بَحَتْسمُم لکو ءامهنيب عمجلا ىغاري الو نيبناجلا دحأ يف ُبرضلا

 وهو ي لوألا ىّلَعَف ءروكذملا راغضلا لصحيل «بجاو :ليقو «ةقدصلا فيعضتب

 نأل ءاَهَتَمْضَي نو ِهْيَلَع َةَلاَوَحَو ءاذألاب ملص ٌلِيِكوَت ُهَل :ةيفيكلا هذه بابحتسا

 ىلوأ نامضلاو ءهنم هرك ىلع ماكحألل هدایقناو لاملا همازتلاب لصاح راغصلا

 وهو :يناثلا ىلعو «هيلع راغصلا ةماقإو يمذلا نم بلطلا عنمي ال هنأل ؛ةحصلاب

 لاق ءادألاب ًايمذ يسذ'لكو.ولو «ملسملل ةناهإ هيف ذإ كلذ.عيمج زوجي ال اهبوحو
 هذه :ْتْلُق .هسفن يف راغصلاب ىنعم امهنم الك نأل ؛فالخلا درط هجولا :مامإلا

 امك ره ُمَلْغَأ هل او ءاطخ دش اهباَبحِيلسا ىَرْعَدَو َةَلِطاَب ةفلاسلا ينعي دنهل

 ْنَأ راغَّصلا ف يفكيو «نويدلا رئاسك قفرب دحؤت امنإو ؛امل لصأ ال هنإف ؛لاق

 ينو يُهْنَع كلاب انريأ دقو حْيبف لوب اوديو اوبر نأ ال ْمُكُحَلا مِهْيَلَع ير
 .ىفحي ال ام ىذألا نم ةئيهلا هذه

 . يفكي )١( ةححسنلا يف سر .ىوسي :(؟) ةحستلا يف (©)

 .۲۹ / ةيوعلا ۳۷ ۰ )



 1۹1 ةّيرجلا باك

 مدل يف اوُحِلوُص اذ ْمِهيَلَع طرشي ر نأ ةنكفأ اذإ ! مامإلل بحبو :ٌلْصْف

 ,""””ءطقنم هنكل ًاعوفرم يورو هنترمعل اعابتا َنْيوِلُْملا نم مهب رمي نم ةفاّييض

 ةحابإلا ىلع ةينبم ةفايضلاو ةيرحلا يف بجي كيلمتلا نأل :ةّيزج لَكَ ىَلَع ادئار

 رئاخذلا يف لاق امك رمع نع تبثو «ةيزجلا الإ مهيلع سيل هنأل ءاّهنم ُروُجَي :َلْيِقَو
 عي لَمْجَتَو «بجاولا ردقلا تغلب اهلعلف رخآ ًائيش ةفايضلا عم مهنم ذحأي مل هنأ

 ايضلا نأل ٌّيَصَألا يف ريف ال ءاهايأ امهلامتحال سومو ينغ ىَلَع :ةفايضلا

 ىلع لعجت :ثلاقلاو ,ةيزجلاك هيلع لعجت :ينانلاو ءاهب مايقلا هيلع قشيف رركتت
 .نسح وهو :يعفارلا لاق ؛هريغ نود لمتعملا

 يف هركذ ؛ةليلو مويل هتيافك فيضلا ديوزت مهيلع طرشي :انباحصأ لاق :ٌعْرَ

 .رئاخذلا

 هنأل ءَائاَسْرْفَو الاجر نافيضلا َدَدَع «ةفايضلا طازشا دنع مامإلا نعي ءٌركْذَيَو

 ربخلا نم يأ ءاذك ٍدِحاَو ّلُكِلَو ءاَمُهَرْدَكَو مذألار ماَعْطلا سنِجَو «ررغلل ىفنأ

 نم يأ ُباَوَدلا َفّلَعَو ءفلس امك ررغلل ىفنأ هنأل ؛تيزلا وأ نمسلا نم اذكو

 ؛ةّردق نيب ريعشلا ركذ نإف ءفلعلا ردق ركذ ىلإ جاتحي الو ءتق وأ شيشح وأ نبت

 َلِزَنَمَو «شيشحلاو نبتلا وه امنإو ؛هيلع صن ريعشلا يضتقي ال فلعلا قالطإو
 اضيأ كلذ مزلتست ةفايضلاو ءهانفلسأ امل «نكلسَم لِضافَو ةَسْيِبك نم ناَميَضلا

 طرشي ناك ؛نلَذ باطخلا نب رمع نأ) ؛سيق نب فنحألا نع ؛هنيق رمع رثا © (۳۷۱)

 مهيلعف ليتق مهنيب لتق نإو ءرطانق اوحلصي نأو ؛ةليلو موي ةفايض ةمذلا لهأ ىلع
 :حسصلا ي ةفايضلا باس :ةيزجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(هتيد

 ش .(1300) رثآلا
 برص ] :ي يبنلا نأ ءثريوحلا يبأ نع ؛عطقنم هنكلو ؛عوفرملا ثيدحلا امأ @

 : ىّلَع برص يل اأو ونس لک راديو بوم هَل لاق کتب ينارثعن یلع
 انا نيلم نم مهب رم ْنَم وفيض ناو بنس لک راني ةئايال هلْ ىَراَصُن

 مك باب :ةيرجلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ ًامِلْسُم اوي ال نار

 .(1۹1۹,) ثيدحلا :ةي را



 ةَيرِجْلا باتك ۷

 ْمُهَماَقُمَو «انابكر نوملسملا اهلخ ديل ب اوبألا اوعي نأ بيو و :يواحلا 2 لاق «ةداع

 .ةقشم ةدايزلا يف نأل ماي ةا زواج لَو «مهماقم ةلم رك ذيو يك ا

 ضقتنا لكلا عنتما نإف ءاهيلع اوربجأ ةثالث وأ نانثا ةفايضلا نم عنتما ول ةا

 اولتاق ناف ؛اولتوق لكلا عنتما اذإ :يلحم لاقو ءءاصقتسالا يف هلاق : راک مهدهع
 م را را ه م ر م

 . ٍمُهَدْهَع ضقتنا

 ر ي
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 ؛ةاكزلا ْمِهْيلَع ُفْعَصَيَو ' :مجعلا وأ برعلا اذه يف ءاوس و نط رمعب ءا دتقا «یأر

 راند اراد نیرشعو «ضاَخَم اتنب َنْيِرْسِعَو ةَسْمَحَو «ناتاش ٍةَرِعْنَأ ةسمخ نمف

 اذإ م مهب اَجِإ ماَمإلِلف ةَيزج ال ِةَقَدَص ماب ةيزجلا يدون :مْوَق لاق ولو :ٌلْصف

 نإ !َنِييِمْؤُمْلا َرْيِمأ ا :ٍباْطَسْلا نب رع لاق هنآ يللا نامعا نب َةَداَبُع ْنَع © (ال)
 SE إو مه زخ تنل ف نم دلت

 ْنُأىَلَع ْمُهْحِلاَص) :َلاق .ُلَمْفأَف :َلاَق اعيش ُْوَيِطْعَت نأ تيار ناف متت تدا

 ةدابع ناک و .(ةق ةقدّصلا ْمِهْيَلَع فَعاَضتو ءةيارصنلا يف و ْمِهِدالْوَأ ْنِم ادحأ اوُسِيْعَي ال

 باب :ةيرحلا باتك :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هاور .مه دهع الو ءاولعف دق :لوقي

 )۱۹۳١٠١(. رثألا :ةقدصلا مهيلع فعاضت برعلا ىراصن

 فاضي نأ ىلع بلغت يني هيض ُرَمُع َحلاَص) :َلاَق ءسْوَدْرِك نب هوا ةياَرِر يِفَو ©
 هاور مالو اوْسِيْفَي ال نو يل نأ هم احا اومن الو دملا هلع
 باب :لاومألا باتك يف ديبع وبأو .(۱۹۳۰۸) رثألا :ىربكلا نتسلا ف يته

 .۹٤1ص ۲ ج :بلغت يب ىلع رشعلا

 نم ةَمِيير دلو نم هرم َنِم لاو نإ بلغت ونت) :ريبكلا حُْشلاَو يبا يف لاق ©

 اوْبَأَف ةيزحلا لذي ىلإ هظ رع ُْهاَعدُم هةياَرْصنلا ىلإ ِةييِهاَحْلا يف و ارلقتلا رار

 يذلا ساب ضي نم مكسب دعا امك اند برع نح :أ 5007

 كب ناسا لاق .مورلاب مُهضْعَب قيل .(ةقدص كرش نم ذعآ آل) رم لاق

 الف ةيرجلا ١ نوفناي برع مهو :ةدِشَو لب هل موق ا نإ ! !َنْيمؤُملا ريما اي :ةَعْرَز

 ْمِهِبلَط يف ُرَمُع ْتَمَبَ !اةدملا ملماب ةرحلا مهم ذُو هب كيل كوع ني
 ور قرر

 ينب ىلع رشعلا باب :لاومألا باتك يف ديبع وبأ هاور هيلع َفْعَضَو مضيف
 :ةيزجلا باتك :ريبكلا حرشلاو ينيغملا يلو . ١١٠ص ؟ ج )١535(: صنلا :بلغت

 ٠١ 0۹۰-٠۹۱ ج :بلغت یی نم ةيزجلا ذخؤت ال ةلأسم
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 بَجَو ولو ءفيعضتلا نأش اذه نأل ٍِتاَرْشَعُمْلا ْمْحَو َةَرْْشَع مكرو يتئامو

 لك عم ذحؤيف فعضلا فيعضت نم ناربحلا فيعضت يف امل «ٌمّصألا يف َناَرْبُجْلا

 ضانخم تنب لك عم ذخوؤيف فعضي :يناثلاو ءامهرد نورشع وأ ناتاش ضاخم تنب

 ءباّصن ضب ناك ْوَلَو ؛ةذوحأملا ةقدصلا ضعب هنأل ءامهرد نوعبرأ وأ هايش عبرأ

 يف درو ه5 رمع نع رثألا نأل ٍرَهْظَألا يف طلق بجي ْمَل اثم هايش رشعك يأ
 ةياعر هطسق بجي :يناثلاو «بجي ال ام باجيإ يف ال ملسملا ىلع بجي ام فيعضت

 اذهو «ءيفلا فرصم هفرصمو مسألا لّدب نأو يأ :ةّيزج ْذوْحَأَمْلا مث «فيعضتلل

 لام ْنِم ْدَحْوُي الف ((ىملاب اوُضَرَو مسالا وأ یقمح ءَالْوَه) :ه#ط رمع لاق

 . ةأرماو نونحيو يبصك يأ هّْيَلَع ةيزج ال ْنَم

 نم هاري ام ىلع اًهّسْيِمحَتو اًهُعِيرَت زوجي لب «ِنّيعتم ريغ ةقدصلا فيعضت :ٌعْرَف
 . باحصألا هلاق ؛ةحلصملا

 لأ ٌعْفَدَو ًالاَمَو ًاسفن ْمِهِيَلَع ةف ام ناَمْضَو ْمُهَنَع فكل امري لف
 اوُدَرفنا نإ :َلِِقَو لاومألاو ءامدلا ةمصعل ةيزحلا اولذب اغإ مهنأل مُهنَع ِبْرَحْلا

 اقاحلا نكمأ اذإ موزللا :حصألاو ءانع بذلا مهمزاي ال امك فدا نمر مل لب

 ىرح نإف ؛اقلطم دقعلا ىرج اذإ اذهو «ةنايصلاو ةمصعلا يف مالسإلا لهأب مه
 رادب نينطوتسم اوناك ولو ؛مامإلل لامتحا هيفو «ةلاحم ال بحو عفدلا طرشب

 يأ ٍةَسْيِيَك ثادخإ ْمُمُعَتْمَنَو ءاعطت مهنع بذلا انمزلي الف ةيزجلا اولذبو برحلا

 اذإ ام يدرواملا ىنعساو ؛ةيصعم هنأل دادغبك يأ ُةانثَدْحَأ دب يف «ةعيب اذكو

 يلع ُهَلْهَأ ملأ ْوَأ :ناهجون مهنيد لهأ ىلع اورصتقا نإف ؛سانلا مومعل اهوُبدحأ

 دق نيملسملا نأل هيف اهتوثدخُ ال *ناهفصأك يأ ةونع حف اَمَو نميلاك يأ

 فعضت برعلا ىراصت يف باب :ةيزحلا باتك :ريبكلا يواحلا يف يدرواملا هاكح (۳۷۳)

 ةذوخأم ةيرحلا يه ةقدصلا ةفعاضم تراصف :لاق ؛55ص ١4 ج :ةقدصلا مهيلع

 .(ىنْعَملاب اوُضْرَو ؛ملمالا ْوَبَأ ؛ىَقْمَح ٌمْوَق ءالوه) :رمع لاق دقو ؛ةقدصلا مساب

 .ناهسصأك ١١(: ةححسنلا ف ١#
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 الق امل ٌحّصألا يف ِهّيِف تناك ٍةَسْيِدَك ىلع َنوُرَقُي الو ءاليتسالاب اهوكلم
 «نكي مل ام ثادحإ هيف سيلو كلذ يضقت دق ةحلصملا نأل ؛نوُرقُي :يناثلاو

 ٍِطْرَشَو ءانل ضْرألا طرشب ءاحلص حتف ام يأ ءاحْلُص وأ يدوراملا هححصو

 دلبلا لك نأ ىلع حلصلا زاح اذإ هنأل 3 سئانکلا ءاقنإو «جارخج يأ مهناکسإ

 يفاكلا يف ينايورلا هركذ ؛زاح اضيأ اهئادحإ ىلع اوحلاص ولو ؛ىلوأ هضعبىلعف مل

 :لاق ثيح ًاضيأ ريغصلا يواحلا ةرابع رهاظ وهو ؛زوج ال :يدرواملا لاقو «هريغو

 اهئاقبإ نم يأ ُعنَمْلا :ٌمّصألاَف ءروكذملا طرشلا ركذي ملف يأ «قلطَأ إو «ىقبتو
 ءانل دلبلا عيمج ةروريص يضتقي ظفللا قالطإ نأل «سئانكلا نم اهيف م مدهي لب

 ال دقو ! مهريرقت انطرش نإف «لاحلا ةنيرقب ةاشتسم نوكتو ىقبت اهنأ :يناثلاو

 حق امو يأ سرق ْمُهَل ْوَأ «مهتدابعل عمج مه ىقيي ناب الإ قالا نم نونكمتي
 ؛عيبلاو سئانكلا ىلع نوّرقيف اهجارخ نودؤي مهل ضرألا نوكت نأ طرشب , ًاحلص
 نأل ءال :يناشلاو مهل رادلاو كلملا نأل ٌمصألا يف ثادحإلا ُمُهَلَ يك
 . مالسإلا مكح تحت دلبلا

 عفر ني ابذ :َلْيِقَو ءابوُجُو ,يدرواملا هلاق امك طرشلاب يأ :نوُعْنْمُيَو :لصف

 ةروع ىلع عالطإلا هنم ىشخيو منهل ًاميظعت هيف نأل ِملْسُم راج ءانب ىلع ءانب
 ءماكحألا يف يدوراملا لاق امكءاولعي ال نأ بحتسيف طرش دوي مل نإف «نيملسملا

 نس ُعْنَمْلا :حصألاَو ءراجلا ىضرب طقسي الف ؛هتيدل ءالعإ ىلاعت هللا نح عنملا اذه

 :يناشلاو «سابللا يف امهنيب زيي امك ءانبلا يف امهنيب زييمتلا دوصقللا نأل ِقاَواَسُمْلا

 نم يأ اوُعَمُي ْمَل ِةَلِصَفنُم ٍةَلِحَمب أوُناك ْوَلْمُهّنَأَو .ملسملا ىلع لعب مل هنأل ءال
 هيف امل ؛اضيأ عنملا :يناثلاو ؛نيملسملا ةروع ىلع عالطإلا فوح ءافتنال ءءانبلا عفر

 لاعبو ٍرْيِمَح أل ءاهفرشل ٍلْيَخ بوكر نِ يلا عميو «فرشلاو لمجتلا نم
 لاغبل لا ماال اعبت يلازغلا قحلأر ؛ةعفرلا نبأ هللع اذك ءاهيف فرش ال هنأل سفن

 ال يبّشخ باكر و فاكاي ُبكرَيَو ءلمحتلا نم اهبوكر يف امل ليخلاب ةسيفنلا
 اسنلاو :جك نبا لاق ءاضرع نوبكر يو ؛نيملسملا هبشي الفل جرس الو ْيلَخ
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 هب رمألل قيرطلا تيت أ ىلإ ًاَحْلبَو و ١ نومزتلي ال راغصلاو

 a زلا نم قيرطلا تلح ذإ جرح الو «نيحيحصلا يت

 8م 0 و" لكم 1 0
 هلوقب ةباجأ يمذلا ٌملَّس ولف .حصألا ىلع مالّسلاب هؤادعب را روصت ال : عرف

 .واولا فح يباطخلا برص ءارش هب يرن ا هنأ ؛حصألا ىلع طقف (َكِيَلَعَو)

 ةناهإ ملسم عم هعامتجا قفت ةتا اذإ يأ ءسلجُم سلجم يف َنوُرَدَصُي لَو تورو الو

 هديق امك مالسإلا راد يف كلذو رايغلا سباب يأ ءرايغْلاب رموو فتدداورم مرحتو هل

 هذ رمع رمأل باشا قوق ٍراَنُزلاَو مهب قيلي امم اولماعيف اوفرعيل بذهملا يف
 ِهِقْنَع يف ٌلَعَج هبا ْنَع درجت وأ َنوُمِلْسُم ق اماَّمَح لحد اذإو هب

 راسلا الو َدوُهَيْلااَوَدِبَت آل ] :لاق ك هللا َلوُسَر نأ ها ةَرِيَرُع يبأ ْنَع © ("75)
 يف ملسم هاور .[ ِهَقْيْضَأ ىلإ هوَرطْضاَن قْيِرَط ين ْمُهَدْحَأ حقل اًذإَف الساب
 ثيدحلا :مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا باب :مالسلا باتك :حيحصلا

 تام

 حرش يرابلا حف :رظني .(درفملا | بدألا يف يراخخبلا هحرأ) :رجح نبا لاق @
 .47ص ١١ ج :(55514) ثيدحلا حرش :ناذيتسالا باتك :يراحنبلا حيحص

 ثيدحلا :ةمذلا لهأ ىلع مالسلا باب :بدآلا باتك :نئسلا يق دواد وبا هاور ©
 ىلع ميلستلا يف ءاج ام باب :ناذئتسالا باتك ::عماتلا يف يذمرلاو .(3705)

 )۲۷٠١(. ثيدحلا ؛ةمذلا لهأ

 لأ َحلاَص نح هه باطلا نب رل تك :لاَق ؛منغ نب ٍنَمْحرلاِدْبَع نع © (707)
 رم نما ر هيأ رع ل ادل با اًذَه مجرا ن ٍنَمْحّرلا هللا مسي ماعلا
 َيناَنَرلا دشن أو انک ام تسيح اير مت نارو هو ذکر اَذَك ةَنْيِدَم ىَراَصن

 :ةيرحلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(اَنَيلُص َرهظن ال أو انِطاَسْرُأ ىَلَع
 باتك بتكي مامإلا باب :ةمذلا لهأ ىلع مكاحلا ذحأب لا طئارشلا باوبأ عامج
 .(15١؟53) ثيدحلا :حلصلا

 ىلإ بنكي ؟ نأ ار رم هه ٌرَمُع نأ جرخأ )١١435( مقرلا :لامعلا زنك يو ©
 اوري نأ ٍباَتكْلا لطأ ني رصِم له ىلإ بكا ار اير :َلاَقَف ؛رانزلاب رص ٍلْهَأ

 ْنِم ميز فرع ْمهِطاَسْوُأ ىَلَع - َرْيئاََّرلا - ِتاَحِئيْسكلا أطيب نأ ناو مهيار
 .(مالسالا ٍلْهَأ يز
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 هب اوفرعيل ةُوْحَنَو صاَصَر وأ ٍدْيِدَح

 ِحْيِسَمْلاَو ٍرْيَرُع يف ْمُمَلْوَقَو ءاكرش َنْيوِلُْمْلا هِعامْمإ نِم ُعَسْيَو لصف
 ولو ليجنإلاو ةاروتلا مهتءارق اذكو يأ هِدْيِعَو ؛سوقاو ؛ريزخو رثخ ِراَهْظِإ ْنِمَو
 ضفتي مل ًاوُفَلاَخَف ُروُمألا هله تّطرش ولو ءدسافملا نم هيف امل مهسئانك يف

 َنِم اوُعَنْما وأ اَنوُلَئاَق ولو ءاهب نيملسملا ررضت مدعل وأ اهب نونيدي مهنأل هَل
 مزجو ءدقعلا عوضوم هتفلاخمل ضقتنا مالمإلا مكح ءارخإ نم وأ ةيزجلا
 .مامإلا كلذ يف عبتو ماكحألا نع درمتلاب ضاقتنالاب ريغصلا يواحلا

 بّرخلا َّلْهَأ لد ْوَأ «حاکن مساب يأ «جاکنب اًهَباَصأ وأ ملم ّيَمِذىلز ولر

 وأ ,نآرقلا وأ مالسإلا يف َنَعَط وأ ءبي نع امِلَسُم َنتقْوَأ َنْيمِلْسُمْلل ٍةَرْوَعَلَع
 هب ىلاعت هللا ركذ اذإ اذكو يأ ءءوُسب َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىّلَص هللا َلْوُسَر رک د

 نأل َالَق الإَو ءطرشلا هتفلاحمل ضف اهب ٍدْهَعْلا ضاَقتلا طّرش نإ هنأ :حصألاف
 ضقتني :يناثلاو .هدوصقمم لخت ال اهعرحتل اهنم عنملا دقعلا ىضتقا نإو ءايشألا هذه

 عطقلا ةقيرط ةضورلا لصأ يف ححصو «هلباقم :ثلاثلاو ءررضلا نم هيف امل ءاقلطم

 .باتكلا يف امل ةفلاخم هيفو رهظألاىلع عقو نإ اذكو ءاطرش عقي مل نإ ضاقتنالا مدعب

 ؛مالسإلا راد يف انل ًايبرح راص هنأل ُهلاَقو ُُمفَد راج لاَتقب ُدْهَع ضنا نمو
 ؛اقرو ؛الغق هيف ٌماَمإلا اخي ْلَب ءِرَهْظألا يف همام علب ابجي مل ورعب وأ

 نامأب لحد نمك َنَمأَمْلا غلي :يناثلاو «يبرحلاك هل نامأ ال رفاك هنأل ءَاَدِفَو ؛انَمَو

 بج وأ ام هرايتخاب لعف انهو «انامأ هسفن يف دقتعي هنأب اذه نع لوألا باحأو «يص

 يأ «قّرلا عما راّيخإلا َلْبَق هدهع ضقتنملا اذه يأ َّلْمَأ ناف ,نامألا ضاقتنا

 هلتق زوجي الو :ُسْلُق هرمأ ّفَحف رهقلاب مامإلا دي ف لصحي مل هنأل ريسألا فالخب

 صال يف داملا مي , هئاسن ُناَمَأ طين مل لر أ لع اذ ءاضيأ هؤادفو

 ا فاعلا لب يوتا رب قرأ رفقا تو راك ١ اذإو

 .هسفن ىلع هيف نمأي اناکم غلبيف هدهع ضقن بجو ام الو ةنايخ



 ريل

 با رار
 سوو رل ملا ہنر

 | بانك

 ريع وأ ضرب ةَموُلَْم هدم لالا كرت ىلع ٍبْرَحْلا لأ ةَحْلاَصُم يه :ةنذهل

 .نوكسلا رُو نوُدُهلا َنِم ةقشم يهو رقي ال ْنَمَو هيد ىَلَع رق ْنَم مهي ءس
 “ي يطأ ةا ضرألا يف اوبي :ىَلَعَت لر عاملا لبق اهب للمال
 اير مدال ُهالّصلا ِْيَلَع ناو 4ه حا مسل اُحَنَح نإَوإط هوك
 .ةّييدحلا ماع

 يأ ءاّهبق هيئات وأ مامإلاب صتخَي ءًلثم مورلاو دنهاك يأ يلق رافكل اهدقَع
 «نمأملاب نرقحلي نكل دسف داحآلا هاطاعت نإف «ماظعلا رومألا نم هنأل ةندملا دقع يف

 . هتيالو يف كلذ لوحدل ,اضْنأ ميلْقإلا يلاَوِل ُروُجَي ٍةَدْلَِلَو

 .يدرواملا هلاق «كلذ يف لدعلا لهأ مامإ ماقم ةاغبلا مامإ موقي ال :ٌعّرف

 لذ ذأ مهِيآلْسِإ ءاَجَر وأ هاو ودع قب ايك ٍةَحَلصَمِل دقت امن
 اوملسي نأ ىلإ مهلتاقي لب مهنداهي نأ مامإلل زج مل ةحلصم نكي مل نإف يأ ءةيزج

 مدت ملّسملاىَلِإ اوُعدَتَو اونهت الإ :لاعت لاق بساتك لهأ اوناك نإ ةيزجلا اولذبي وأ

 تّراَج ,ةندحلا يف ةحلصملا مامإلا ىأرو فعض يأ نكي ْمَل ناف :""*4َنْرَلعأل

 يف اَهَنْوُد اذكو ءةيرحلا ذأ كرت نم هيف امل هس أل ءةفلاسلا ةيآلل ءرُهشأ ةعبر

 نمؤي نأ زاجف ةيزجلا ةدم نع رصقت ةدم اهنأل ؛زوجي :يناثلاو «ةيآلا موهفل ,رّهظَألا

 86ه / دمحم (۳۷۸) ٦١. / لافنألا (۳۷۷) .7 / ةبوتلا )۳۷١(
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 ٍةَندُهْلا باك ا

 سوفن ىلإ ةبسنلاب هلك اذهو :يدوراملا لاق «ةعبرألا رهشألاك ضوع ريغ نم اهيف

 ةيرذلل كلذك هزاوح فو ءادَّبَوُم امل دقعلا زوجيف مشاومأ ام هيلع 2*دوقعملا

 ٌةَدلَّصلا هيلع ُهنأل ؛ةجاحلا بسحب يأ ءطقف َنْيِنِس َرْشَع ع وجت فْعَضْلَو «ناهمجو

 ربأ هر ا نيس ردع مزح نو ىلع ياخ "يندر اخ شل

 ْمَعَن ءاهيلإ جيتحا ولو كلذ ىلع ةدايزلا زوجت ال هنأ هدارم (طقف) هلوفو «”"7
 مزح ا أ لبق رشع مث رشع مث رشعىلع دقعي نأ هذه ةلاحلاو زوجيف

 رشع ىلع فعضلا دنع داز نأب يأ ِْباَجْلا ىَلَع َداَز ىَتَمَو .هرثعو يناروفلا هب

 دقعلا يف مح هنأل ةَقْفَصلا ٌقْيِرْفَت :لْوَقَف .دازف ًالثم نينس عبرا ىلإ جاتحا وأ نينس

 هنأل ؛اعطق دئازلا يف حصي :ليقو ءزوجي ال امو هيلع دقعلا زوجي ام نيب. دحاولا

 ؛ديبأتلا يضتقي قالطإلا نأل فدي دَقَعْلا َقَالْطِإَو ءرافكلا ةدقاعم يف حماستي

 غلبيو رهشأ عبرأىلع لمح نامألا قلطأ اذإ هنأ :رحبلا نع ءالمإلا يف يعفارلا ىكحو

 «فعض ال ثيح ةنداهملا مكح نامألا مكح نأ ررق نأ دعب هيلع هرقأو «نمأملا اهدعب

 كرت وأ ءمهنم يأ ءنار كلف عم طش ناب .عيجشملا ىلع ءدان رش اَذَكَو

 ؛لالا لذب ىلإ ةجاح تعد ولو ؟دسافلا طرشلاب دسفي له فقولا نأ يف فالخلاك

 عقد بوحو ىلع يعفارلا انمهانب ؛ناهجو «ةرورضلا دنع هلذب بوجو يقو .زاج

 .ةرورضلل لذبلا بوجو ححصو ءانبلا ةضورلا يف فْعضو «لئاصلا

 دواد

 مسلو الملا هيلع هنأل ءا ىم ُمامإلا اَهَضْقنَي نأ ىلع ةندُهلا حصو

 . سز :(5) ةمخسنلا يف (*) . دوهعملا )١(: ةحسنلا ف (#)
 ٌرْطَع بْرَحلا عضو ىَلَع اوُحَلَطْصا مُهنأ) مكحلا نب ناورمو ةمرخ نب روسملا نع (© (۳۷۹)

 حلص يف باب :داهجلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .(سانلا ا هيف نما نين
 )۲۷١١(. ثيدحلا :ودعلا

 ' ن ليس هل ادع نب دمحم هيلع َحلاّص ام اذه :يرهزلا لاف :قاحسإ نبا لاق ©

 فكي سالا نه نأ ني نينيم ٌرْشَع سانلا نع ٍبْرَحْلا عضو ىلع اًحلطْمما ؛ورمع
 ٠۳۲. ص ۳ ج :ةندهلا رمأ :ةريسلا يف يف ماشه نبا هارر .(ٍضْعُب ْنَع ٌمُهُضْعَب



 V4 ةندهلا باك

 نبا ثيدح نم يراحبلا هاور [ هللا ٌمكَرقأ ام مكر ] :َلاَقَو ريح دوهي َعَداَو
 ُهداَّصلا هْيَلَع هنأل دقعلا دسف ةلففللا هذهىلع مويلا مامإلا رصتقا ول نكل "*رمع

 بجو ةندملا يعي ءاتّحّص ىتَمَو ؛هريغ فالحب يحولاب هللا دنع ام ملعي ُمالَّملاَو

 ِبْرَحْلا ٍلْهَأ ةَبتاكم وأ اق زأ جنر اهوطفنب زأ يضقنت ىتخ منع فكل

 ت هيَدُم ىلإ ْمُهَْيَع ميا راف :ىلاعت لاق ءِمِلْسُم لعق وأ ءان ٍةَرْوَع

 ةراغإلا تَراَج تص قتنا ١ ذِإَ الليد مق اوُميِقَشْساَف ْمُكَل اوماقتسا مفي :لاقو

 دهعلا ضقني هب اوتأ ام نأ اوملع ءاوسو ؛مهدالب يف اوناك اذإ يأ مُهَناَيَبو ْمهْيَلَع

 دهعلا ضقتتي ال ةنايخ هنأ اوملعي مل اذإ لاقي نأ يغبنيو :يعفارلا لاق ءاوملعي مل وأ

 نامأب انراد لحد نم امأ «لاتقلاك ةندهلا هتداضم يف كشي ال امت لوعفملا ناك اذإ الإ

 ألا غلبي لب هدهع ضقتنا نإ اولاتغي الف ةنداهمب وأ

 مهونكاس لب يأ ,ِلْعِف الو لْوَقِب قب نوُابلا ركن ملر ْمُهْضْعَب ضقن ولو

 ؛مهنم ًاضقن لعجف ىضرلاب رعشي نيقابلا توكس نأل ءاضِنأ مهي ضنا ءاوتكسو
 مهلاَرَتَغاِب اوُرَكْنَأ نِإَو لكلا قح يف ةنده نيقابلا توكسو ضعبلا ةنده نأ امك

 ْنَع َنْوَهَنَي نذل احناف :ىلاعت هلرقل الف ٍدْهَعْلا ىَلَع مهئاقبب مامإلا مالْعِإ وَ
 نيرا كش

 موق ْنِم فاحت امو :ىلاعت هلوقل « مهل ْمِهِدْهَع ذب هلق مُهتنايخ فاح ولو

 ماف رَ ن هل ادع ريح لأ عَ امل :لاف اَمُهنع هللا يضر رع نبا ٍنَع ۸۰ )

 مكرقن ] :َلاَقَو مهلاونأ ىلع ريح لهأ َلَماَع 4 هللا َلوُسَر نإ :َلاَقَف ءابيطح
 اذإ باب :طورشلا باتك :حيحصلا يف ًالوصوم يراخبلا هاور .[ هللا مك ام

 )۲۷٣١(. ثيدحلا :(تئش اذإ) ةعرارملا يف طرتشا

 نأ اهب مشرفي يي وللا َلوُسَر ُدوُهَيْلا تلأس :لاق ان هللا يضر رع نا نع ©

 هاور .[ ! انش ام كلذ ىلع اهب ْمُكَرِقت ] :َلاَمَف ؟رمْدلا فلم ْمُهَلو اََلَمَع اوكي

 .(۲۳۳۸) ثيدحلا :(۱۷) باب :ةعرازملاو ثرحلا باتك :حيحصلا يف يراحخبلا

 ) )۳۸١فارعألا محم .۷ / ةبوتلا "845 . 4 / ةبوتلا / ٠١۵.



YY.ِةنْدهْلا بات  

 ُمُهُْلَيَو مزال اهدقع نأ اذه نم مهفيو ءرجي مل اهفخي مل نإف يآلا أ. .ةناّيح
 «ةَمْهعب ملا َدَقَع ذي الو قوقحلا نم مهيلع بجو ام ءافيتسا دعب يأ َنَمْأَمْلا

 دقع نأ اهنم لصألا يف اهتركذ هوجو نم امهنيب قرفلاو ءةندملا دقع فالخب يأ

 . ةضواعم دقع هنألو ؛ٌدّبوم هنأل ؛دكا ةمذلا

 اذإ لجرلا در طرش فالخب يأ مُهنِم اَنْيتأَت ِةَمِلْسُم دَر طش ُروُجَيالَو :ٌلصَف

 ءرفاك نم جوزت نأ وأ رفاكلا اهجوز اهبيصي نأ نمؤي ال هنأ قرفلاو ءاملسم رحاه

 عنم ىلع ةعيرشلا رارقتسال ال مأ ةريشع اه ناك ءاوس يأ «ٌطْرُتلا َدَسَف طرش نإ

 اهنأل ءال :يناثلاو ءدقعلاب نرق اذإ دسافلا طرشلاك ٌمّصُألا يف ُدَقْعْلا اذكو ءدرلا

 نيع ره فالخلا اذهو «ةدسافلا طورشلاب دسفي ال وهو حاكنلا نم دكاب تسيل

 .فلاخف انه هوقو كانه ُهَفَعَص هنكل ؛بابلا لوأ فنصملا مالك ىف فلاسلا فالخلا

 ْعْفَد بجي مل ةأرْما تءاَجَ اذ زكذ مل وأ امم َءاَج ْنَم دَر َطّرَس إو
 ام ال لشملا رهم كلذ ناكل عضبلا لدب بجو ول هنأل ِرَهظَألا يف اًهِجْوَر ىلإ ره

 هنم دارملاو يا وقفنا ام ہموار :ىلاعت هلوقل بجي :يناثلاو ءجوزلا قفنأ

 .هنيبو هنيب انلحأ دقو هقح وهو مرقم عضبلا نألو «قاَدَّصلا

 اذَّكو ؛مهدر طرشب حلصلا زوجي الو لب ؛امهفعضل ؛كونجَمَو يص دري الو
 مهنأ :رهاظلاو يه ًامغارم املسم ءاج هنأل ءِبَهَدَمْلا ىلع ُهَل َةَرْيِشَع ال رخو ْدْبَع

 فوخل ءاسنلا قح يف عنملا نأ درلا هجوو «هيمحت هل ةريشغع الو هنونيهيو هنوقرتسي
 مظعملل دحوي يذلا نإ :يعفارلا لاق ؛معن «ةقيرط ال دبعلا يف هجو وهو «ةشحافلا

 نيهجولا درط اهيف حيحصلاف رحلا ةلأسم امأو «بهذملاب فنصملا هلدبأف درلا عنم هيف

 .رادتقالاو ةوقلا ةنلفم ةلمجلا يف ةّنيرُحْلا نأل ؛درلاب هيف عطق نم مهنمو «دبعلا يف

 نب ليهس ِهْيَأ ىلع َلَدْنَج اب يا دَر ] امك ءاهْيلإ ةتَبلط ةَرْيِشَع هَل ْنَم دريو 00

 بجي ال هللا نإ ءاَوَس ىَلَع ببب دينا ةناييع موق نم فاحت ماو ٠:٥۸ / لافنألا مم

 ٠١, / ةنحتمملا )۳۸١( .4َنيِئاَحْلا



 Y1 ةَنْدُهْلا باك

 يأ ءاَهِرْيَغ ىلإ ال هنومحيو هنع نوبذي مهنأ :رهاظلاو ؛©"*0يراحبلا هاور [ ورْمُع

 ثم بَرَهْلاَو بلاطلا رهق ىَلَع بولطملا رقي نأ الإ هتريشع ريغ ىلإ دري ال
 ؛اَمهْيلِإ ُهَدَرف نالُجَر هبلط يف َءاَج دق هتاف ؛رْيصَب اب هي ىبنلا در َلِمُح كلذ ىلعو

 س 3 م 5 5 5

 1-5 ر

 «مرغ ال امك در الف دحأ هبلطي مل اذإو "آلا تَلفَأَو قيرطلا يف اًَمُهَدَحأ لتقف

 لمح اذه ىلعو «عوُجْرلا ىَلَع ُرَبجُي الو بلاط َنْيَبَو هيب ىَلَحُي نأ رلا ىَنْعَمَو
 الو «ةعيدولا يف امك ادر ةيلحتلا ةيمست دعبي الو «لدنحب ابأو ريصب ابأ علو يبلا در

 «هعانتما ريصب يسأ ىلع يب يبلا ركني مل كالذلو «ٌعوُجَّرلا ءبولطملا يعي ُهُمَرَْي
 نل حنرطصتلا ال هب ُهَل ضيرغتلا انَلَو ءةفلاسلا ريصب يبأ ةصقل ءيبلاًطلا لق ُهَلَو

 ين دمحأ مامإلا هاور امك ءهيبأ لصقب هل ضّرعف [ بلك ٍمَدَك ْمِهِدَحَأ مد اَمنإَ
 ءرهاظلاب ِرّرَحُمْلا يف هيلإ راشأ مامإلل لامتحا ضيرعتلاو لتقلا يفر «"*هدنسم
 دري ملو «هل لامتحاىلإ ةراشإ هيف رهاظلاب هريبعت :لاقف هفذح نع قئاقدلا يف رذتعاو

 هتبثأ ريغصلا حرشلا يف يعفارلاف الإو ؛هنم ُبيجع وهو هيف فالح الف فالح تابثإ

 .اهجو مامإلا لامتحإ لعج عضاوم ةدع يف هسفن وه كلذكو ؛اهجو

 نإَف همازتلاب ًالمع ُكاَقَولا ُمُهَمْرَل انه اَدَكْرُم ْوُهَءاَج ْنَم أودري نأ طَرَس ولو م ارا

 انم مهءاج نم يأ ءاوُدُرَي ال نأ ٍطْرَش ُراَوَج :ٌرَهَظَأْلاَو دهعلا ءاوُصَقَت دقق اوب

 نم دب الو ؛عنملا :يناشلاو *شيرق ةنداهم يف كلذ طرش اا هنأل ؛ًادترم

 :مالسإلا يف طورشلا نم زوجي ام باب :طورشلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور )۳۸١(
 ش .(5 9117و ؟الا ١9 ثيدحلا

 ي طورشلا باب :طورشلا باتك :حيحصلا يل يراحبلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج (۳۸۷)
 ٠ .(؟ ال7 7و ؟ا/ل"١1) ثيدحلا :داهجلا

 :هيفو .قباسلا ليوطلا ثيدحلا نم ءزجج 775 ص ٤ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (۳۸۸)

 .(هنِم فيلا َمِئاَق ينديو)
 اور .[ نيل هَندَدَر الإ - كنيد ىَلَع ناک ناو - لحجر اني كباب ال هنأ ] :باتكلا ف (۳۸۹)

 سا را



VYٍةَندهْلا باك  

 يدنع حيحصلاو :يدرواملا لاق هيلع نيدترملا مكح ةماقإو مالسإلا ءالعإل هدادرتسا

 ؛ًاملسم انءاج نم در طرش يف انركذ امك ءاسنلا نود لاجرلا يف طرشلا اذه ةحص

 . ريغصلا يواحلا يق ام وهو اَهَل طاب عاضبألا هل

8 

 (۲۸۳۲) ثيدحلا :طورشلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا



 ہر

 لجأ لق لَ 2 و ٩ چاوداطصاق لاح درو : ىَلاَعَت هلو كلذ يف لص ر

 مئا ٌعاَمْجِإلاَو ؛يِتأَبَس ام ةنسلا َنِمَو يتاّيطلا َّنِم ىَكَذُمْلاَ "4 ايطلا ْمُكَل

 .اضيأ كلذ ىَلَع

 هيلع َرَدَق نإ مالا حتفب يأ تل وأ لح يف ِهِحْبَدِب لوكأَمْلا ناحل ٌةاَكَذ
 ًاعرفرم يورو يعفاشلا ه هاور [ ِةّملاَو أحلا | ين هكذا سابع نباو رمع لوقل

 . يتأيس ال ناك ْثْيَح ٍقِهُْم رْفَعبف هيلع ردقي مل نإو يأ ءالإو .9""2فعضب
 رمل

 ل ناك نإو يأ ءةيياَك ٍةَمأ ةاَكَذ ذ حتر هتَحكانُم لج : :دائاَصَو حباَذ ُطْرَسَو

 يذلا ُماَعَطَوإ :ىلاعت لاق ةحكانملا فالخب ةحيبذلا يف قرلل رثأ ال ذإ اهتحكانم لحي

 لهأ حئابذ لحب حيرصت اذهو «حئابذلا م اعطلاب دار ار 4کآ لج باتل | أوتو

 .4 / ةدئاملا "هار .۲ / ةدئاملا ( ۳۹۰ )

 وظفت لَو 0 لحل يف ةاَكذلا) ل هنا ا اط ا مَع 3 © 4(

 015549 7 :هيلع رودقملا يف
erا ر ا 8 دے ھی 5 2 ا  

 هاور .(ةبللاو قلحلا يف ةاكذلا) :لاق هنأ ءامهنع هللا يضر ماس ن هلل ادبع نع (©

 1 141( رثألا :اياحضلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 .ءيشب سيلر ءاعوفرم فيعض هجو نم اذه يور دقو :يقهيبلا لاق ©

 ,ه / ةدئاملا 637
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 حئابلاو ديصلا بات :١05

 َكَراَش ْوْلَو ءامهريغو ناثوألا دابعو سواك مهادع نم حئابذ ميرحتبو باتكلا

 وأ ِنّيَلَك ًالَسْرَأْوَلَو «ميرحتلل ًاييلغت مرح ٍداَيِطْصا وأ لذ يف امللست يسوم

 الو يأ لح ٍحوُبدَم ٍةَكَرَح ىلإ هنأ أ لتقف ميسا هلآ قس قم ناف ِنْيَمْهَس

 ولو «يسوجا اهّدق مث ةاش ملسم حبذ ول امك «يسوجلا نم دحو ام هيف حقي

 ْفْقَدُي ملو ابترُم وأ لهج وأ اعم ُةاَحَرَج وأ ءيسرجما ةلآ قبس نأب يأ «سككعا
 ىلع فنصملا تادايز نم لهج اذإ ام ةلأسمو «ميرحتلل ًاييلغت مرح اَمُهُدَحَأ

 .حرشلاو رّرَسُمْلا

 ناَركَسَو نومو ريمُمُرَْع اكو ,هدصق ةحصل ِيَمُم يِبص خذ لجو
 هحجرو :مهدصق داسفل ال :يناثلاو «ةلمجلا يف ةدارإو ًادصق مه نأل ءرهظألا يف

 ءاعطق تلح ٌدصق ناركسللو ؛زييمت ىندأ نونجملل ناك نإف :يوغبلا لاق «ةعامج

 يف بلك وأ يقرب ُهدْص ٌمْرْخَيَو حبذا طح دق هنأل «ىَمْعَأ ُةاَكَذ ُةَرْكَتَو
 :ينافلاو ؛هسفتب بلكلا لسزتسا ول امك راصف حيحص دصق هل سيل هنأل ّحصألا

 نأ ىلع ريصب هلأ اذإ امم صوصخم فالخلا نأ هبشألاو :يعفارلا لاق .هحبذك لحي

 .هتلالدب هيلع بلكلا لسرأ وأ ىمرف ًاديص هئاذحب

 اى

 ؛ًاضيأ بلكلاو يمرلاب نونو يبصلا دايطصا يف روكذملا فالخلا يَرْخُأ :ٌعْرَ
 .ٌلجلا انه بهذملاو :بذهملا حرش يف لاق

 كمسلا يف ةفينح وبأ فلاخو ,عامجإلاب ءداَرَجْلاَو ِكَمّسلا تيم لجو :ٌلص

 ءدارجلاو كمسلا يعي ءاَمُهَداَص ْرْلَو «“ "ياع ضاق حبلا سلاو يئاطلا

 ؟ِرْمَبْلا ءاَم نع و هلا لوس ليس هن نأ لل ادبع نب رباحو ةريره يبأ ثيدحل @ (544)
 )۸١(. مقرلا :لوألا ءزجلا يف مدقت دقو .[ هيم ليلا جا :َلاَعَف

 وام وهلا رر: رح ةَ ْنَع ليس ؛هڪ ركب اا نأ ليلا يبأ نع @
 رأل :حئابذلاو ديصلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يققهيبلا هاور . .(ُمَسْيَم رجلا

1۹4۹4 ٥( 



 او : حْئابدلاَو ٍدْيّصلا باك

 يسوجملا حبذ ول اذك و «ةضورلا يف هلاق هلعفب رابتعا الو امهم لحج هتاف «يسوجَم
 كأ اذإ ؛ةهكافَر ؛لَحك ماَعَط نم دلرتمْلا ُدوُدلا اَذَكَو ءًاضيأ لحت اهنإف ةكمس
 ؛كلذ ءافتنال ادرفنم ناك اذإ ام فالخب هنع ىف هزيبم ٌقشي هنأل يصألا يف ُهَعَم

 ةتيم هنأل ءاقلطم مرحي :ثلاثلاو ًامعطو اعبط هنم ءزجك هنأل ءاقلطم لمي :يناثلاو

 ضب ٌمطَقَي لَو .روهشملا ره امك دودلا ةئيم ةساجنب انلق نإو ءراج فالخلاو

 نأل «ٌحصَألا يف لح َةيح ُةَكَمَس علب وأ لعق كإف ءبيذعتلا نم هيف ا يح ٍةَكَمَ
 وهو اهلتق نم رثكأ اهعالتبا يف سيل هنألو ؛لالح ناويحلا اذه ةتيمو «تيملاك نابملا

 امأو هتيم وهف يح نم نبأ ام قالطإلف ؛لوألا امأ ءامهيف ال :يناثلا و «زئاح

 اضيأ دارحلا يف راج فالخلاو ءاهفوح يف املف ؛يناثلا

 زأ ٍمْهَسِب تدرس هاش ْوَأ بره يأ كن ارب وأ شحوم ادص ىَمَر اَذإَو
 (# ولا يف امأ ؛َلَح لاَحْلا يف َتاَمَو هدب نم ايش باتصأق ةَحراج ِهْيَلَع لَسْرَأ

 نب عئار ثيدحلف ةاشلا دورشو ريعبلا برهك شحوت اذإ يسنألا يف امأو ءعامجإف

 ٍرثب يف ٌةوحنو ٌرْيِع ىٌدَرَت ولو «سايقلاب ةاشلاو مهسلاب سوبحلا ريعبل ملا يف جيدح

 ثيدح نم ةعبرألا ننسلا يفو «يمرلاب هلح يف يأ داف ِهِمرَقْلُح عطف نِكْمُي ملو

 لحل يف لإ ُاَكّذلا نوک اَمأ هللا لوس اَي :َلاَق هنأ هيأ نع يِمراَدلا ءاَرَسُعْلا يب 1

 :يذمرلا لا اخو نزين ين طز الحلو لمل هلع لام ةا

 ُهَحِحصَو ٍبْلَكْلا لاّسْرِإب ءيدرملا يأ لحي ال :حسصألا :ُتْلَق ؛ C1 بی رع

 ناك هنأ ًافوقوم رباح نع يور ام وهف «ناطلا كمسل | لكأ هرك نم ليلد اما ©
 انَط مث هيف تام امو ا ! لكَ هيو دْيرم وأ نع روح وأ رَ وب برص ا) : :لرقي

 هرك نم باب :حئابذلاو ديصلا باتك :ىربكلا ننسلا يب يقهيبلا هاور .(لگأت الف

 ءاعوفرم يروثلا نع يريبزلا دمحأ وبأ هاور :لاقو )٠۹١٠١(« رثألا ؛يفاطلا لكأ

 .هيف مهاو وهو

 شول )١(: ةححسنلا يف (©)
 م95 5) ثيدحلا :ةيدوملا يف ءاج ام باب :يحاضألا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور )۳۹٣(

 الس لس



 ٍحئاَبدلاَو ديصلا باتك 7

 ُبْلُكلاو ةردقلا عم حبذلا هب حابتسي ديدحلا ا نأل « ملغ هل د يشاشلاو ينايورلا

 هحوو «يدرواملا نع هحيحصت لقن انإو هححصي مل هتيلح يف يشاشلاو « هفالخم
 لقي ْنَمِب ٍةئاَعيْسا وأ وذعب ُةُقوُحل رسي ىَتَمَو تالا ريعبلا ىلع ىلع سايقلا للا

 «حبذملا يف حبذلاب لحي امإو .هيلع بلكلا لاسراو يمرلاب لحي الف يأ يلع روُدَقَمَف

 هانفلسأ امل ناك فيك يأ ءقوُهّرلا ىَلِإ يضفي حرج يدَرَتُمْلاَو دالا يف يِفْكَي
 ءيرملاو موقلحلا عطق ةلزنم لزنيل فقدم طرت :َلْيِقَو «ذحفلا ركذ نم ريخلا يف

 هيلع رودقملا يف

 كردي مل نف َتاَمَو ُهَباَصََف دص ىلع ارباع وأ الك وأ امْهَس َلَسْرَأ اذإو

 َتاَمَق َنْيَكْسلا لس ناب شوب اخ زق هذ أ وتس اح

 ةايح هيف كردي مل اذإ اميف امأ لح ِةَرْدُقْلا َلْبَق تاَمَو هبوب عما و وأ ناَكْمِإ لبق

 ريغ نم حبذلا رذعتو اهكاردإ يف امأو «تيرطضاف ةاش حبذ ول امكف ةرقتسم
 أ نیک م توکی ل ۵اب ِريصفَتل تام انإو ءابح هكردب م رل امكف ءريصفت

 هذي ملف رعب ىدرت ول امك مرح هب تقلع يأ دملا يف تشن وأ تبصغ
 "يارب دمخ ف ةلآلا بحصتسي نأ هقحف تام ىتح

 بأ ولو «نيتتوافتم نينعطق هعطق ول اذكو يأ ءالَح ٍنْيفصن ُهَدَقف ُهاَمَر ولو
 هريغو فيسب يأ وَففَلُم حرج هب ءلحرو ويك يأ ءاوضُع «ديصلا نم لازأ يأ نم
 رْيغب وَ ندا لك ديصلا ةاكذ لحم نأل ُنَدَبْلاَو ُوْضُعْلا لح «لاحلا يف تامو

 «يح نم نيب ا نال وم هلا مرح ًاَفْفَذُم رخآ حاج ُهَحَرَج وأ حد مث فقدم

 :ةمعطألا باتك :عماجلا يف يذمزلار .شحوتماو ةيدزتلا ين الإ حلصي ال اذهو :لاتو

 عفار نع بابلا فو :لاقو ء(١۸٤١) ثيدحلا : ةّيللاو قلحلا يف ةاكذلا يئ ءاح ام باب
 ًاروهشم ثيدحلا اذه ناك نإو. :للعلا يف لاقو .بيرغ ثيدح اذه :لاقو جيس نا

 ؛اياحضلا باتك :نئسلا يق. يئاسنلاو ۷١. ١ض د ج :عماجلا :رظني .ملعلا لهأ دنع
 ةحيبذ يف باب :يحاضألا باتك :ننسلا ف يمرادلاوت.558ص ۷ ج :ةيدرتملا باب

 .يّدرلا ىلع هانلمح :دامح لاق :لاقو ء(۱۹۷۲) ثيدحلا :ةيدرمملا



 VEY جئابدلاو دّيصلا بانك

 الو حبذلا نيعتف هيلع ًارودقم راص دقف ىلوألا ةحارجلاب هنبي مل نإف يقابل ّلَحَو

 لح «لوألا يأ ,حْرُجلاِب َتاَمَو ِهحْبَذ نِم نکي مل نإ «تاحارجلا رئاس ئزحت

 ىضحلا مرحي :َلْيِقَو ءوضعلا اهعبتيف ةلمجلل حبذلاك قباسلا حرجلا نأل ُعْيِمَجْلا

 هجولا اذهو «ةيلإلا لحت ال اهحبذ مث ةاش ةيلإ عطق اذإ ام هبشأف يح نم َنيِبأ هنأل

 الف ندبلا يقاب امأ ءررحملا انه عبتو ةضورلا يف فنصملاو هيحرش يف يعفارلا هححص

 لالح ديصلاف ةفنذم تناك نأب هذه ةلاحلاو ىرحأ ةحارح هحرح ول : عرف

 م ةنابإلا نأل .حيحصلا ىلع مارح وضعلاو ًاضيأ لالح ديصلاف ًالإو مارح وضعلاو

 .ديصلل ةاكذ درجتت

 سلا ٌجَرْمعَم وُو موما لك عطب هيلع رد ناَوْيح ّلُك ٌةاَكَذَو :لنمن
 ءامهدقفب دقفتو امهب دجرت ةايحلا نأل :بارشلاو يأ ماَعْطلا ىَرْجَم َرْهَو ئرَمْلاَو

 هلوقبو ةتيم هنإف ةقدنبب وأ هديب هريغ وأ روفصع سأر فطتحا ول ام عطقلاب جرحو

 يف ناَقْرِع اَمُهَو ِنْيَجَدَوْلا ٌعْطَق ُبَحَتْسُيَو «فلس دقو هيلع ردقي ال ام هيلع ردق

 ولو ؛حبذلا يف ناسحإلا نم رهف حورلا جورخل لهسأو ىحوأ هنأل قلا يتْحْفَص

 هبَو َىىِرَمْلاَو َموَقَلُحْلا *0هَطَقَو َعَرْسأ ناف ماليإلا ةدايزل ءىّصع هاف ْنِم ُهَحَبَذ

 عرسي مل نإو يأ الق أَو ؛هاكذ مث ناويح دي عطق ول امك لح ٌةرِقتسُم ٌةاَيَح
 .لحي ال هنإف حوبذم ةكرح ىلإ ىهتنا امهعطق امل لب

 .افقلا نم عطقلاك قنعلا ةحفص نم عطقلا عرف

 هيف نإف دلجلا لحخاد ئرملاو موقلحلا عطقيل يأ ِبّلْعَن نذأب نيكس لاخذ اكو

 و لإ رخت نسو ءامهبلإ لصي تح افقلا نم حبذلا ةلآسم ىف روكذلا ليصفتلا
 .يهن هيف دري مل هنأل ةَماَرَك ريغ نم يأ هسكع زوجيو ؛"7عابتالل ېنغو رقب

 .عطقو لدب طق : )١(: ةححسنلا يف (#)
 رحني هنأك «هرحخآ ليقو ؛هلوأ هريغو ؛رذصلا م وَدالَقلا مي ٌعضوَم ِةَغْللا يف رحنا © (عود)

<< 



VTAحئاَبَدلاَو دّيملا بانك  

 طبلاو ءاهلحب انلق نإ ةفارزلاو هرقبو شحولا رام اذكو رقبلاك ليخلا :ٌعْرَ
 .اهب اقاحلا اهقدع لوطل اهحور جورنال عرسأ هنأ لبإلا رحت ليلعت يضتقيو «زوألاو

 َةَرَقَبْلاَو ع بتال ىرسيلا يأ ءِةَبُكُرلا َلوَقْعَم امئاق ريل نوَكَي نار

 «سايقلابف رقبلا يف امأو 79807 ايحالف ةاشلا يف امأ ءِرَسْيَألا اًهِبنَجِل ةَعَجْلطُم ٌةاشلاَو

 .هلبق يذلا

 .دارتحلا يلح حلل ين عيدلاَر ©
 لا يف َعَطقَي ذأ هَ ار روک فرا يش يج لک أ للا 00

 .ٍةاكذلاب ايلا ل لاَوَرَو 5 جرح عرس هنأ هيف ىتْغَملاَو قنا لسا يه

 عبس هللا وشو نو لو الخلا ين تلوح زكذف ؛هض سنأ ع

 ي يراحخبلا هاور . .[ نير أ نحل ٍنيَشْبَك ٍةَميِدَمْلاب حبو ءامئاق هديب تاند
 )١551(. ثيدحلا :لالهإلا لبق ريبكتلاو ديمحتلا باب :جحلا باتك :حيحصلا

 .هل ظفللاو )١5555( ثيدحلا :اياحضلا باتك :ىربكلا نئسلا ف يقهيبلاو

 لاو يللا ين ٌاَكذلا :سابع ناو ع نع اير انب األ جنسا) رتی لاق @
 رق يف حْبذلا نم رحنا حلا ْنِم ُحْبَذلا يز : :حاَبَر يبأ ن : ُءاَطَع َلاَق
 حبذي اميف رحتلا زاوحب باب :اياحضلا باتك :ىربكلا نئسلا : رظني .(لبإلار

 47۷( ثيدحلا :رحني اميف حبذلاو

 ةندْبْلا نوري اوئاك ءةَباَسْصْأَو لي يبا ّنأ ) «رطباس نب ٍنْمْحرلابَعَو رباح نع (۳۹۷)

 باتك :نتسلا يف دواد وبأ هاور .[ اهيو نم يهب ام ىلع ُةَمِئاَف ىر ةلوقعم
 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )١7707(. ثسيدحلا :ندبلا رحمت فيك باب :كسانملا

 )٠١٠١١١(. ثيدحلا :ىرسيلا ةلوقعم وأ ةلوقعم امايق لبإلا رح باب :جحلا باتك

 .لسرم طباس نب نمر لادبع ثيدحو ؛لوصوم رباح ثيدحو

 ىلع ُهَمَدَق ًاعيضار ةأر ِنْيحَلمَأ نيس كي يبتلا یخ ] :لاَف هلک سنأ نع © (۳۹۸)
 باک :حيحصلا يف يرابلا هاور .[ هديب امُهَحْبدَف كير یس ءامِهِجاَفِ
 مقرلا يف هفارطأو (5558) ثيدحلا :هديب يحاضألا حبذ نم باب :يحاضألا

 :يحاضألا باتك :حيحصلا يف ملسمو .حيحصلا يف (۷۳۹۹ ههه 2ه574)

 .(155/107) ثيدحلا :ةرشابم اهحبذو ةيحضألا بابحتسا باب

 يف مدغلا عاجضإ بابحتسا هيفو) :هللا همحر يوونلا لاق ثيدحلا حرش يف ©
> >> 



 ۲۹ جنابلاو ديلا باتك

 كرت ةيافكلا يف عقوو «دعب هركذ امك مْئاَوَقْلا يِقاَب شتو ىن اهّلِجِ كريو
 .ملق قبس هنأكف ىرسيلا لحرلا

 تاهجلا لضفأ اهنأل تحييد ِةَلبِقْلل جويو " "ب رمألل ُةترفش حُب ناو

 ىَلب ُهَسِبَك ةو مالو هلم هلع هنأ ؛دكآ هوحنو ةيحضألا يف كلذو

 وه هنكميل اههجو هجوي الو ةلبقلا ىلإ اهحيذم هجوي هنأ :هجوألا حصأو ٠ ولی
 هللا مسا َرِكْذ اني ولكم :ىلاعت هلوقل هللا ماب :لوقَي ناو .لابقتسالا ًاضيأ

 رملاف لع للا مسا رَكَذُي مل امم أولكأَت الو :ىلاعت هلوق امأو “' ' ويل
 لاد ةيآلا قايسو “يوب هلا ِرْبَغِل لِمَ امو :ىلاعت هلوق انه مانصألل حبذ ام

 تءاحج اذهبو ءاهب قفرأ هنأل ,ةعجضم لب ؛ةكراب الو ةمئا حبذت ال اهنأو «حبذلا

 اجضإ نأىلع نوملسملا لمعو ءاملعلا قفتاو ؛هيلع نوملسملا عمجأو «ثيداحألا

 كاسمإو نيميلاب نيكسلا ذأ يف حباذلاىلع لهسأ هنأل ؛رسيألا اهبئاج ىلع نوكي

 نبا هلقن كلذكو .ملسم حيحص ىلع جهانملا حرش نم ىهتنإ .(راسيلاب اهسأر
 .(3558) ثيدحلا حرش :حتفلا ي رجح

 بسك هللا نإ ] :لاق يو هللا لوُسر نع اَمُهَتظِنَح ناتن :َلاَق سوا نب ٍداَدَش نع (۳۹۹)
 بذل اخاف مب اإ داو كَل اونيسحأف مشتق ااف مل ب ناضل
 ديصلا باتك جسما و لس هر . حد لق ةن احا ةف
 :نئسلا يل دواد وبأو )١55/59(. ثيدحلا :حبذلا ناسحإب رمألا باب فاشل

 )۲۸١١(. ثيدحلا :مئاهبلا يص نع يهنل يف باب : يحاضألا باتك

 امل بْب َمْوَي نِبَحَلْئَأ نيترفأ نيشْبك عي يبلا حب د :َلاَق بڪ رباج نع © (40)

 زور يشو ( قي لاو تارتشلا رع يبل يبو تبحر ء3 مح

 :اياحضلا بانك :ىربكلا نئسلا يف يتهم هاور .[ َحْبَذ نيج 3 هلا ىلإ اَمُهَهَحَو
 .اًقلعم :ةلبقلا | ةحيبذلاب لبقتسي ن نأ يف ةئسلا باب

 ي نإ ةي لتس ذأ يشب ناک لو هللا يضر رمش نا نع @
 )١91/1٠١(. رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 1١١. / ماعنألا (4 ١0١ 1148 / ماعنألا )4١1(

 يب هللا ِرْيَمِل لِهُأ امو ريميل محلو مُدلاَو يملا مكْيَلع تمرح : / ةدئالا ٠٠
 لس هس



 مئابدلاو ٍدّيصلا بانك 1۷

 مسي م ملسم ةحييذ لكأ نم نأ ىلع انعمجأ دقو ٠ )يئس هنا لاق هنإف هيلع

 رئاس ىلع ًاسايق لسو ِهْيَلَع هللا ىّلَص ّيبنلا ىلع يَلَصْيَو «قسافب سيل اهيلع هللا

 هللا قح نم نأل ؟مرح لاق نإف دمحم مْماَو هلل ا ماب :ااَقَي الر ,(4' *)هضاوملا

 .قولخع كلذ يف هكراشي ال هل دوجسلاو همساب نيميلاو هعساب حبذلا لعجي نأ ىلاعت

 يحك حرج ولحم لب ِرْيَغ حجو لع ٍروُدفَم بذ لَ :لئمف

 ماقيل رئاسو اسو ارقظ الإ ! ٍحاَجْرَو رَجَحَو ٍبَسصَقَو بَشَحَو ٍبَهَذَو ساحنو

 سلا سيل لو فولک يلع لا مس 2 اردو ملا رهنأ ام :مالّسْلاَو ٌةالّصلا هلع هلوقل

 قضم [ ةْحّبَحْلا ىَدُمف رفا اأو مطعم سلا اأ :َكِلَذ نع مكحول

 لحي هنإف هبات وأ هرفظب هوحنو بلكلا هلتق ام الإ رفظلا نم ىننتسي الو ؛(؟ "هيلع

 ىلع حب او كو ام اإ يلا لک او ب امش تو وتو ل
 036 قس ْمُكْلَذ «مالزألاب اوستن أو بلصتلا

 ا

 هيلع َلْيِرْبِح تيل ] :لي هللا ُلوُسَر َلاَق :لاق ؛ظ فرع نب نَمْحراادْبَع ْنَع © (4:5)

 ةالصلا باب :اياحضلا باتك يف ينهيبلا هاور .[ ِهْيَلَع تِيَلَص َكِْيَلَع یلص أَو

 باتك :كردتسملا يف مكاحلاو )١5717(. ثيدحلا :ةحيبذلا دنع ي لوسرلا ىلع

 يهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرشىلع حيحص :لاقو )١777/81١(( ثيدحلا :ةالصلا

 .امهطرش ىلع :لاق

 :لوقي ذأ ٍةَسْييَذلا ىلع هتيم هدول عم رك الور :لاق ؛يعفاشلا لوق يقهيبلا لفن 9
 ىّلَصَف هيلع ةالّصلا ريك نأ هَل بحأو هَل حا لب للا لوُسَر ىلع هللا یلص

 حو هَل ةداَبِعَو َناَمْيإ هلع ةالّصلاَو هللا رك نل تالاا لك يف لع هلا

 اق ْنَم هللا َءاَش نإ اَ
 [ساطعْلا َدْنِعَو حْبذلا دنع ءماَعُطلا يمس :ثال دنع يورك ڏن ال ] :ثيدح امأ ©

 دحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هلاق .عوضرم اعر لب «فيعض عطقنم وهف

 AYIA ف

 - فاحت وأ - رحت انإ : :َلاَق لي للا َلِوُسَر َلَأَس هنأ جيدخ نب عفار نع (405)

 رسا را



 ۳1 حئابذلاو دملا باك

 دح الو ل الب مهس ٍطْسَو وديك وح لق أ لبنك وَ ةحاسلل
 ءاَمهب َتاَمَو هِروُرُم يف مُهسلا ُضْرُع هيف َرْثأو لمل ُهَحَرَج وأ ةن وأ مهس وَ

 طَقَس مَن ِلَبَج وُ أ ضْزأب عقوق مهس ُهَباَصأ وأ هل ةبوصنم يأ ارا عنا وأ

 يي امأو «ةدرقرَمْلاو» :ىلاعت هللا لاق ةدوقوم هنألف ؛لوألا يف امأ مرح ُهْنِم

 هلرق يف لحدي ةلوبحألاب هتومو ٌمرحملا بلغيف ِمرَحُمْلاَو حملا عامتحإلاف ا

 ال هنإف ؛هنم طقس مث لبح ىلع عقوف مهس هباصأ اذإ امأو ةَقْعنملاو

 عقوف هباوص لعلو هطح يف هتيأر اذك (ضْرأأب َعقوف) هلوقو «تام امهيأ نم يردي
 ام ةلأسم يف مزجيس هنأل ةضورلاو حرشلاو ررحملا يف وه امك هنم طقس مث حطسب

 ٍضْرَأب طَقَسَف ءاَوَهْلاب ٌمُهَس َُباَصَأ ولو ءلاق ثيح لحلاب تام مث ضرأب عقو اذإ

 افاق ديصلا ناك ول امك هنع ىفعف هنم دب ال ضرألا ىلع عوقولا نأل لح تام

 ءاوهشلا يف مهسلا هحرج مل ولو ضرألاب مدصناو مهسلا هباصأ امل هبنج ىلع عقوف

 ولو «هيلع توملا لاخي حرج هبصي مل هنأل مارح هنإف تامف عقوف هحانج رسك نكل
 .مارح هنإف تامف طقسف هحانج لطع هنكلو هلثم رثؤي ال افیفح حرجلا ناك
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 (نيِهاَشَو زابو ٍدْهَفَو بْلكك ٍرْيَطلاَو عاّبسلا حِراَوَجب ُداَيِطْصالا ُلِحَيَو :ٌلْمَ

 4 نبيكم حِراوحْلا س م متملعاَمو تاّبيطلا مكل لجأ لق :ىلاعت هلوقل ي ارا رق و 0 اسے 2 5

 ةَحراَج ُرِجَرْنَت ناب َةَمّلَعُم اًهنوك طرشب ءدهفلا ميلعت مامإلا دعبتساو «“' ""ةيآلا

 ثإف يأ نم َلُكأَي لر دّيصلا كمبو لاراب ليستر و هبحاص رجزب عابّسلا

 يراعبلا هاور .ثيدحلا ...:َلاَق ؟بّصَقلاب حَبْذَنفَأ «ىدُم اَنَعَم تَسِبَلَو ءادغ ودعا

 يل ملسمو )۲٤۸۸(. ثيدحلا :منغلا ةمسق باب :ةكرشلا باتك :حيحصلا يف

 ثيدحلا :مدلا رهنأ ام لكب حبذلا زاوح باب :يحاضألا باتك :حيحصلا

 .(1ةة خت

 ان هنوف نيك حِراوحل نِ م مَع امو تاّييطلا مل لجأ نقط : 4 ر ةدئامل )۷ ٠

 هللا نإ هللا اوقتاو يبلع هللا مسا اوُرُكْذاَر ْمُكِبلَع َنْكَسْمأ امم اوكف هللا ُمُكَمْلَع

 .باسجلا ميرس



 حئابذلاو ديصلا بانك _ . 1

 هلوقل هحيذ نم دب الف ةرقتسم ةايح هيفو هكردأ نإو «هتلتق ام لحي مل ةمّلعم نكت م
 تكر ذاق ملم ُريغ كبلكب تذيم امو  يبشحلا بلع يبأل ْمالسلاَو هالّصلا ِهيَلَع

 ءرّهْظَألا يف رْيَطلا ٍةَحِراَج يف لكألا كر ُطَرْئْسُيَو 4 “هيلع قفتم [ کف ُهَناَكَذ

 ركن طرتشُيو ءاهيلع لماحتلا نكمي ال هنأل ؛ال :يناثلاو ؛عابسلا جرارج يف امك

 ددع يث عوحرلاو ةَحراَجْلا بدأت ّنُطَي ثّيَحِب «ميلعتلا يف يف ةربتعملا ي راول

 مالک رهاظ وهو تارم ثالث هرركت طريشي :ليقو «حراوجلاب ةربخلا لهآ ل

 «هدعب وأ هلتق لبق يص مْخَل نم لكا مث امْلَعُم ةلوك رهط ولو ءريخصلا يواحلا
 دبا ميلعتلا يف طرش لكألا مدع نأل .ِرّهْظَألا يف ديلا كلذ لحي مَ

 ةدشل نوكي نأ لمت لكألاو «بدأتلا ىلع هؤاقب لصألا نأل لحي :يناثلاو ءاماود

 نالوقف لتقلا بقع ّلكأ نإ اولاقف ةعامج لّصفو «هبعتأ اذإ ديصلا ىلع ظيغ وأ

 لدب ءافلاب ىتأ ولو «ميرحتلاب انلق اذإ يأ ٌدْيِلج ٌمُيِلَْت ُطْرَتتيَف اعطت لحبف الإو

 لبق نم هداطصا اسم ىلع ميرحتلا فطعني الو عيرفتلا ىلع َهْينِيِل نسحأ ناكل واولا
 .دئاصلا دوصقم وه ام لوانتي مل هنأل دلا علل را الر ةفينح يبأل فالح

 كس E Êr f ما 2 مه لل ا للم
 «هغولوک نع یفع ال نَا :حصالاو .هريغك سجن ٍدْيّصلا َنِم بلكلا ٌضْعَمَو

 الو «هريضك اعبس يأ ءرباَرتو ءاَمب هلع يِفكَي هنأ ءزارتحالا رسعل معن ل

 ها ہت هنأ

 َبّرَشت هنأل ؛حرطيو عضوملا كلذ ُرّرقي لب ءال :يناثلاو «َحَرطُيَو َرْوَقُي نأ

 يف لكان باک لمآ موق ضرب اإ هلا یک ام تلم :لاَق علا خت یگ ع و

 اَنَق ؛ملعُمْلا ييلكبَو ملعب س يِذّلا يبلكبَو يسرب ديما ؛دْيص ضْرأبو یا

 ارك الف ١ يعم دخون سات خا ت 1 0

 ريغ كلب تابع انو لک ا ا نیز لقت ل ی

 ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ ْلُكَف ُهَئاَكَذ تْكَردَأَ مّلَعُمْلا

 :حئابذلاو ديصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5 ؛الاو ثيدحللا :سوقلا ديص باب

 )۱۹۳١/۸(. ثيدحلا :ةملعملا بالكلاب ديصلا باب



 YY مئابذلاو دلا باك

 يف ّلَح اًهِلْقِبب هلق ٍدّْيِص ىَلَع ٌةَحراَجْلا ٍتّلَماَحَت ْوَلَو بالا هللختي الف هباعل

 نأل ال :يناشلاو 1 1ع نكشف امي اراک :ىلاعت هلوق مومعل رَهْظَألا

 .بساوكلا حراوجلا لاق لوألاو حرجت نأ يغبنيف حراوج اهاّمس ىلاعت هللا

 تكتش او «تامف ديلا هب حَرَجناَو طقسُف نکس ودب ناک ْوَلَو :لنصف
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 مل لف هيسفنب بلك لّسْرتما وأ اَهُنِرَمو اَهُموُفلُ عطنا هدي يف وُو هاش هب
 اَذَكَو ءلسري مل ثلاثلا يلو «حبذلا دصقي ملو حبذي مل ةيناثلاو ىلوألا يف هنأل َلِحَي
 :ميرحتلل ًاييلغت حّصألا يف لحي ْمَل ةوذغ َداَرَق هْيِحاَص ُةاَرْعَأَف بلك َلَسْرَْما وأ

 ءارغإب جرح هئأك ريصيو لاسزسالا عطقنيف ءارغإلا رثأ رهظ دق هنأل ؛لحي :يناثلاو

 ديصلا مرحيو «ءرثؤي ال هؤارغإ نإف دزي مل اذإ امع هودع دازف هلوقب زرتحاو «هبحاص

 مل نإو ءاسزج لح لققو ُهارغأف فقو نإ هنإف هرحز اذإ امع هارغأف هلوقبو امزح
 .امزج لح مل ههجو ىلع ىضمو رجزني

 ؛حيرلا الول هنع رصقي ناكو يأ ِحْيِر ةناعاي مهس ,ديصلا يعي ُكَباَصأ ولو

 َلَسْرَأ ولو ءلاسرإلا مكح هب ريغتي الو نكمي ال اهبوبه نع زازاحالا نأل «ّلَح
 ءافتنال ٌمّعألا يف َمُرَح ُهَلَََف دي ُهَضَرَتعاَف ضرع ىلإ وأ هتوف رابتخال امُهَس
 ءاَبظ بريم ْوَأ ًارَجَح هَ ًادْيِصِىَمَر وو ؛لعفلا دصق دوجول ؛ال :يناثلاو ءدصقلا
 عطق ول امك هنظب رابتعا الو هلعفب هلتق هنأاف ؛ىلوألا امأ ْتَْلَح ةَدِحاَو باق

 َدّصَق ْنِإَو ءاهنم هذهو برسلا دصق هنألف ؛ةيناثلا يف امأو ءابوث هنظي وهو ةاش قلح

 «ديصلا دصق دوحول ٌمّصألا يف َتْلَح اَهَرْيَغ باَّصَأَف برسلا نم يأ ةَدِحاَو

 ُةَنَع باغ ولو ءيطيوبلا يف هححصو هدصق ام ريغ باصأ هنأل عنملا :يناثلاو

 هحمضتل رثأ الو رخآ ببسب هتوم لامتحال مرح ايم ُهَدَجَو مث ُدْيّصلاَو ْبْلَكْلا

 ايم ُهَدَجَو مك باَغَو ُهَحْرَج إف ءىرخأ ةحارج هتباصأو بلكلا هحرج امبرف همدب
 هل طاتحي ميرحتلاو «سحخآ ببسب توم لا نوكي نأ لمتحي هنأل ؛رهظألا يف َمْرَح لع رف رب

 ٤. / ةدئالا (4ء۹)



VEٍحْئاَبْدلاَو دملا بانك  

 ةفاضإ هجولاف «هباصأ يذلا حرمجلا ىوس ببس ققحتي مل هنأل لحي هنأ :يناثلاو

 حصأ هنإ :ةضورلا يف فنصملا لاقو :ءايحإلا يف يلازغلا هراتحا ام اذهو هيلإ توملا

 رخآ (*ةءرحج نودب هدجو اذإ ام فالخلا لممو ءىش ميرحتلا يف تبني ملو ًاليلد

 وحنو ءام يف هدحو وأ ىرخأ ةحارج وأ ةمدص رثأ هيلع دحبو اذإ امأ ؛ةحارحلا ريغ

 .ءاّمنإلا ٌةلأسم ةلأسملا هذه ىَّمَسْتَو :باحصألا لاق ءاعطق مارح هنإف كلذ

 جاج ٍرْسُكَو نامزايو فقدم جرج رايب هطبضب يملا َكِلْمَي :ٌلْمَل
 هئاجلاو ءاَهَبصَن ٍةَكَبْش يف هور ءاعيمج ودعلاو ناريطلا نع زجعي ثيحب يأ

 عمادلا طباضلاو «هتبثأف ديص ىلع بلكلا هلاسرإب اذكو يأ نه تلف ال قيم ىلإ

 ًراَصَو وكلم يف دّْيَص ٌعَقَو ْوْلَو «هيلع ءاليتسالا لوصحو عانتمالا لاطبإ كلذل
 ضرألا يقسب دصقي مل هنأل حصل يف ُهْكِلمَيْمَل ِهِرْيَغَو لحب هيلع ارْوُدَفَم

 لاق ؛ةكبشلا يف عقو ول امك هكلمي :يناثلاو «كلمتلا يف ّيِعْرَم دصقلاو دايطصالا
 نإف ءديصلا لحوت هب دصقي امم ضرألا يقس نكي مل اذإ اميف فالخلا لحمو :مامإلا

 فنصملا هعبتو انه امهنع يعفارلا هلقن اذك هوحن يئايورللو «ةكبشلا بصنكف ناك

 هيلع هاّرقأو كلما مدعب محلا تاوملا ءايحإ باتك يف مامإلا نع القنو هيلع امهارقأو

 لاّسْرإي اَذَكَو «هدبع قبأ ول امك هآلقناب ُهَكْلِم لر ْمَل لَم ىتَمَو كانه
 هبشي هنأل ؛كلذ لعفي نأ زوجي الو ,هتباد بيس ول امك حّصألا يف هَل ِكِلاَمْلا

 برقتلا هلاسرإب دصق نإ :ثلاشلاو «هدبع قتعأ ول امك ءزوجي :يناثلاو «بُئاَوّسلا

 .الف الإو لاز هللا ىلإ

 نإف «هيلع لوألا كلم ءاقبل هَر ُهَمِرل ٍهرْيَغ جرب ىلإ ُةُماَمَح َلّوَحت ولو
 ربيعا َرُسَعَو طلتخا نإ ءركذلا نود ىئنألل عبات رهف خرف وأ ضيب امهنيب لصح
 امدح عيب حص مْ
 الهج اذإ امم فالخلا صيصخت يغبنيو ال :يناثلاو «ةرورضلل ّحّصألا يف هبحاصل
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 ما

 ُووُججَيَو هين كلملا ققحتي ال هنإف بثلاث نم ايش ةعيهَو

 .رثأ :(39 ةخسنلا يف (©)



 Ya ہئابذلاو ديصلا باتك

 اَمُهاعاَب إف «ةعئاش اهتروريصل ةحصلاب عطقلا رهظيف اهاملع نإف ؛ةميقلاو ددعلا

 يأ ٌموُلْعَم ُدَدَعْلاَو هلام نيع امهنم ٌدحاو يردي الو طلتخملا مامحلا اعاب يأ

 الار «ةرورضلل عيبملا يف ةلاهجلا لمتحتو يأ «حَص اوم ةميقلاو قامو ناک

 .ةرورضلل يعفارلل ثحب هيفو ؛نمثلا نم هقحتسي ام دحاو لك فرعي ال هنأل ءالف

 َوُهَف لوألا نود َنَمْرَأ وأ يناثلا َفْقَذ ناف ,ناَِقاَعتُم نانثا ديلا َحَرَج ولو
 لوألا ففَذ ْنِإَو نھ احابم ناك هنأل هتحارخم لوألا ىلع ءيش الو يأ «يناثلل

 ْنِإَو «ريغلا كلم ىلعىنح هنأل ؛هدلجو همحل نم صقن ام شرأ يناثلا ىلعو يأ هل
 َوهَف ئرَمَو موُقْلُح عطقب يناثلا فذ نإ مث ءهايإ هنامزإل ًاضيأ لرألل يأ هلق َنمْزَأ

 تاو ففي ْمَل وأ امِهِْطَقب ال فقد انو حْبّدلاب صم ام لرل هيلو َالَح

 يألا يف ميرحتلل ًاييلغتو امهعطقب الإ لحي ال هيلع رودقملا نأل ٌماَرَحَف ٍنْيَحْرجْلاب
 صا | مرج
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 يف هتركذ ليصفت هنمضي اميفو «هيلع لوألا كلم داسفإل ,لّوُذاِل يناثلا ُهْممْضَيَو

 ؛كلملا ببس يف امهكارتشال ملف اَنَمْزَأ وأ اففذو اعم اَحَرَج نِإَو عجاف لصألا
 ىلع نامض الو كلملا ببسب هدارفنال هلق رخآلا نود َنَمْرَأ وأ اَمُهُدَحَأ فقد ْنَِو

 لامتحال ِسَهْدَمْلاىَلَع مرح بالا َلهُجَوٌرخآ َنَمْأَو دِحاَو فف نإَو رحآلا
 نيلوق ةياكح :يناثلا قيرطلاو «ئِرَمْلَو موَقْلُحْلا عطقب الإ هدعب لحت الف نامزإلا مّدقت
 :لاق ؛لوألاب لاق نمو «مرحغاو حيبملا عامتجا هبشلا هجوو «ةفلاسلا ءاّمنإلا ةا

 .هفالخب انهو هريغو صاصقلا يف دوهعم وهو توم ا هيلع لاحي حرج كانه

 .يمرلا ءادتباب ال ةباصإلاب ِةّيعَمْلاَو بيتزتلا يف رابتعالا :ٌعْرَف
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 فر
 ر ر رک

 کرولا لا كر ١
 و فاي 0

 باع

 رب امف ُلْئمَألاَو .اًهمَضَو ِةَرْمَهْلاٍرْسَكبَو اهيو الا ديدني يه :ةّيحلضألا
 لصقل :ُهلوَقَو “' هيفا راش نِ کل مالح ددر : ىَلاَعَت هلو عامْإلا

 ءاَياَحّتعلا ر | ةالّص ٍةالّصلاب درمل | نأ ٍرّيألا ىلع ء حنو كبَر
 .ةَريهَش ةَحْيِحَص كِل يف ةنسملاَو

 ناّيَحَضي ال اناك اًمّيِنَع هللا يِضَر رمعو ركب ابأ نال ةيافكلا ىلع يأ هنس يه

 إ بجت آل *'"نسح دانسإب امهنع يقهيبلا هاور ءابجاو كلذ ىري نأ ةفاخم
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 يذ رشع يف ُهَرفَظ الو ُةرغش ليري ال ذأ اَهدْئِرُمل ْنَسْيَو يبرق رئاسك مارت
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 ءازجألا ىقبت نأ هيف ةمكدحلاو )لسم حيحص ف هب رمال يَحضُب ىتَح ة َدَجِحْلا

 ا

 )4١( جحلا / ۳١. ) )41١رثوكلا / 7.

 ) © )41ال ناك ٍهاَُهْنَع هللا يضر رُو قدا ركب اأ ذأ اغلب :يیفاشلا لاق

 .(ةبحاَو انآ اْهآَر نم نق ءامهب ىدتقُي نأ ةهاَرَك نا
  9ر ےک انآ تكمن :َلاَق لڪ ديسان ةفيذح - يرافغلا سرس يبأ

 .(اسهب ید ان هاك نایب ال ناک هلع لا یر عو رک نأ تن
 اهموزل بحت ةنس ةيحضألا باب ا

 ثيدحلا :اهكرت هركنو )١5552(,

 © ؛اَمِهِلْهَأ نع نايب انو ؛ سه للا يصر رخو ركب ان تير :ظفل يو
 .ىربكلا نئسلا نم (18378) ثيدحلا :(اسهي نسي نأ ةيئجع 1 1

  )4 15دارو ةا يِ لله مير اإ ] :َلاَق لو يلا د نع طا يضر همس مع

<< : 

YT 



 ۳۷ ةّيحضألا باك

 :مَعن ° عابتالل ءهيسفتب اَهَحَبْدَي ناو «رانل :لا نم قتعلاو ةرفغملا اهلمشتل ةلماك

 هالّصلاِْيَلَع هنأل ءاهذهشيْل الو لكَ نا اهل لضفألا نإف كلذ نم ةأرملا ىننتست

 او هدانسإ ححصو مكاحلا هاور امك َكِلَذب ةّمِطاف ّرَمأ ُمالّسلاَو

 نسحلا نع رذنملا نبا هاكح امو عامجإلاب ِمْنعَو رش ؛لبإ نم الإ حبصت ار
 لاق هبو ءدحاو نع يظلابو ةعبسسنع شحولا رقبي ةيحضتلا هزيوحت نم حلاص نب
 ٍزْعَمَو رقبو ةَسِداسلا نْسلا يف نم طب نأ لبإ طزشَو فاش شحرلا رقب يف :دواد
 يوغبلاو يدابعلا لاق :معن ءاهيف حيحصلا وه اذه :ةّيناثلا يف نأَضَو قلاع يف

 ءاهنيم تطقسأ يأ اهلبق ْتَعَذْجا وأ َةَنْس تلمكتسا ام ةَعَدَجْلا :قاكلا بحاصو
 0 0 8 2 مع ا وا يا رم

 «ةعبس ْنَع ٌةَوَقَبْلاَو عبْلاَو “1 3ع ايتالل يصحو .عامجإلاب «ىثنأو ركذ زوحجيو

OS5 3 4  

 باک :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ِءرافظأ و ٍهرْعَش ْنَع كييف ؛ ؟يحصي ل نأ ْمُكْدَحَأ

 ذحأي نأ ء«ةيحضتلا ديرم وهو «ةجحلا يذ رشع هيلع لخد نم يهن باب :يحاضألا

 لقي الو ارْعَش داي الف ] :ظفلبو )١97/11( ثيدحلا :هرافظأو هرعش نم

 ٠ ر ثيدحلا :[ يّحَضُي ىتح اعيش ِهِرْفظ الو ورغَش نِ ٌنَدْحَأَي الف ] و [ ًارفظ

 330/41 1١(.
 اا سر يم ا و

 رظنُيَو داس يف اط نر شيكي َرْمَأ ل هللا َلوُسَر َّنَأ ؛اًهْنَع هللا ََِر ةَشِئاَع نع )4١5(

 مك دملا يله هَسِاَع اي لاق هوب يحتمل وب ينأف ناوم يف تو اوس يف

 :َلاَقَو ؛ُهَحْبْدَو ُهَعَحْضَأَو شكلا ذحأو ءاهذخأف ؛تلعفف [ رحب اهْبِذَحشا ] :َلاَق
car 6م ل 1  e 

 ءاور ب ىّحض من ( محم ةا نيَو دمحم لآو دمحم نم لت للا هللا مب ر

 الب ةرشابم اهحيذو ةيحضلا بابحتسا باب :يحاضألا باتك :حيحصلا يف ملسم

 .(۱۹1۷/۱۹) ثيدحلا :ليكوت

 كيا ىلإ يبرق ! ةّمِطاف اي ] :َلاَق لَو هللا َلوُسَر نأ ؛ههفط نصح نب َناَرْدِع ْنَع (415)
 هاور .[ ِهْيِتلِمَع يسند لك اَهِمَد ْنِم طق ٍةرَطَق لَّوَأ دنع كلذ رفعي هنن ءاهيدهشاف
 ثيدح اذه :لاقو )۸/۷١۲٤(« ثيدحلا :يحاضألا باتك :كردتسملا يف مكاحلا

 ءادج فيعض ةزمح وبأ هيفو :لاق يبيهذلا هقفاوي ملو :هاجرخي مل و داتسإلا حيحص

 كاذب سيل ليعامسإو
 شا لاس مك سرك ر لا ص ا عاش عضل | ضع كفاح

 مي ب يبلا حبذ :لاف ؛اًمهنع هللا يضر هلل البَع نب رباح نع «شايع يبأ نع @ (411)

> > 



VFA ةيجضألا باك 

 لز حص نإ هفلاخ امو يأ «دحاو ْنَع الار ' لسم هاور امك هيف صنلل

 عْبَسك اهنأل ةَرَقَب م ءًامحل رثكأ هنأل ريع اهلضفأو ءبارغلا يف كارتشالا ىلع

 ُبيطأ ناّكضلا محل نم هانورق امل ٌرَْم مث دعب امم بيطأ همحل نأل ناص مث وايش

 مدلاو بيطأ منغلا محل نأل ِرْيِعَب ْنِم ُلّضفأ ايش عبسو نع هرخأ كلذكف هنم

 محللا بيطو مدلا ة ةقارإب دارفنالل ِرْيعَب يف ٍةكَراَسُم نِم لصف ٌةاَش 1 ءرثكأ قارملا

 « 09 هز ومب

 لتك لادا ي يأ ادخل صني ب نب ةا حشا نم هز

 یر
 صقني هنأل ؛يتأيس امك هوحنو نيل ج رعاك لاما يف وأ هوو لخفل نم ' ةف

 يجاتمألا يف رخت ل عر ]ل سلو ةا | هْيَلَع هنأ مص دقو لوو ایر

 و e ا ساس ر رغ اار ا

 يتلا ٌرييسَكْلاَو ٠ اًهُعلَظ يلا ُءاَجْرَعْلاَو ءاهضَرَم نبل ةضيرملاَو اروع نيل ُءاَرْوَعلا

 يهو ْتْيَحَو ينإ 0 لا ؛اًمّهَهَّو الف ؛ يح وم نيلم نیترقأ أ ضنك نذل

 ]> .نيكر طلا نم انأ امو افييح ميهار ةي ىلع «ضرأل او ِتاّوَّمَّسلا طف يل

 ثيدحلا :اياحضلا نم بحتسي ام باب :اياحضلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور

 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اضيأ هجرحأو .نییرصح يأ [نیئج وم ]ینعمو .(۲۸۹)

 )١15319(. ثیدحلا :منغلا نم هب یحضی نأ بحتسي ام باب :اياحضلا باتك

 ىَرتُشا ىح اَذإ ج هللا ُلوُسَر ناك ] :تلاق ةَشِئاَع نأ ب ةريره يبأ نع @

 بن نع امْهَدَحأ حذف :َلاَق [ نعوم نحلم نيرا نيتي ٍنيِئِدِظَع نيک
 هاور .ٍدّمَحُم لآو محم ْنَع رخآلا حذو غالب ُهَل دِهْسَو ٍدْيِْرتلاب ّرقأ نمم

 .(1937 .١)ثيدحلا :ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو 0 ص“ ج:دنسملا يف دمحأ مامإلا

 ؛ةَعْبَس نع ةد ةييدحلا ماع هيي هللا لوسَر ّعَم انرحن ] :لاق ؛هيض رباح رع © (۱۷)

 ی كارتشالا باب :جسملا باتك :حيحصلا نق ملسم هاور .[ةعبس نع ٌةَرَقْبلاَو

 يف باب :يحاضألا باتك :نئسلا يف دواد وبأو ۱۳۱۸/۳٣(. ۰ ) ثيدحلا :يدهلا

 ءاج ام باب :جحلا باتك :عماجلا يف يذمرتلاو )۲۸٠۹(. ثيدحلا :روزجلاو رقبلا

 )1١5(. ثيدحلا :ةندبلا يف كارشالا يف

 مة و ا : كلو طار نب م ع يس 1 :
 .[ ندب يف ِةَعْبَّس لك رقبلاو لبإلا يف قي هللا لرسر انرَمأف ] :هل ةياور فو ©

 )۱۳۱۸/۳١۱(. ثيدحلا :حيحصلا ف ملسم هاور

 .اًهْفْصِن يهو ؛ةنفحلا ةقْلِف يبطغأ :ُلاَفُي ؛ةَرسِكلا :ةَقلقْلاَو .ةقلق :(0) ةحسنلا يف (#)



 4 ةّحضألا باك

 ال باطتسم وه ام صقن وهو :ىنعلا مهفو ةعبرألا هذه ىلع صنف ف ۵۳ يقتل

 يأ ُكاَقْجَع ٌئِرِجَت الف هيلإ يضفي ام وأ ٌلاَّرَهَو '*)ءازجألا ٌبيط هتاوفب لصحي

 يهو ءالوشلا نع يهنلا درو هنأل ةنونجمو ؛لازملا ةياغ نم اًهخُم بهذ يلا يهو
 ٌةَعوطَقَمَو «لازها ثروي كلذو ليلقلا ءيشلا الإ ىعرت الو ىعرملا ربدتست يلا ةنونجا

 ٍرَوَعَو جرَع ُتاَذَو ؛لوكأم ءزج باهذل ًاريثك وأ ناك ًاليلق يأ نُ ٍضْعَب

 ءمحللا يف رثؤي ال هنأل ءاهُرْبسَي ٌرَْي آلَو ءفلاسلا ثيدحلل هِنّيَب ِسَرَجَو ٍضَرَمَو
 َعبقَلَو ءاهقرخو ندا قش اَذَكَو «ضرغ ريبك نورقلاب قلعتي ال هنأل نر دف الو
 حص نان“ ؛كلذ رضي :يناشلاو ءافيش اهمحل نم صقني ال كلذ نأل ,ٌمّصَألا يف

 :نذألا رقم يهو قرا نذألا ٌةقورع يهو ءار ةيحضتلا نع يهنل
 مت عب نالا قرح رك يف رّرحُملا فنصل :صللا عبتو ؛هيزنتلا ىلع اذه لمح لوألاق

 ُرْيِسَي رضي صوُصنَمْلا ٌحْيِحّصلا :تْلُق ءبقتلاب َقْرَحْلا رّسسف حرشلا يف يعفارلاو
 . محلا سف هنأل ملْعَأ هلل او برجا

 َمْوَي عمرك سنشلا تعفتزا اذإ «ةيحضألا تقو يأ اهو لخذيَو لمف
Rg 4ر ا ا  

 ل ةادف كلذ لت عد اف يأ فَ سو نم زذ ینع

 ناكل ؛يتاقْيفح :لاق ولو .ةبطخلاو ةالصلا ىلإ دوعي (ِنْيتفْيِفح) هلوقو «عابتالل
 :تلق بيرغ وهو «نيتفيفح لدب نيتلدتعم :ضنصملا كسانم يف عقوو ؛؟حرصأ

 لاو ؛ «نيتبطحلاو ني لا ٌردق يضم م اهعولط طرشلاو ةلبرضف سنتا عافت
 هلوقل قرشا رِخآ ءسمشلا «برغت ىتح ؛ةيحضألا تقو يأ ,ىَقْبَيَو .ملعأ س

 ثيدحلا ؛اياحضلا نم هنع ىهني ام باب :اياحضلا باتك :ًاطوملا يف كلام مامإلا هاور (514)

 نم هركي ام باب :يحاضألا باتك :ننسلا يف دواد وبأو .585ص ۲ ج :هنم )١(

 زوجي ال ام باب :يحاضألا باتك :عماجلا يف يذمرلاو )۲۸٠۲(. ثيدحلا :اياحضلا

 )١٤۹۷(. ثيدحلا :يحاضألا نم

 . رحخآ :(3) ةححسلا يف (#)
# 

 .تقشنا ؛سْرقلا تقرشنا :ةغللا يف .ةقرفم )١(: ةحخسنلا يف (©)



Ve.ةِّحلمألا ُباَتِك  
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 .ًاليل هركي :ْمَع

 اَذَه يِف اَهُحِبَذ ُهَمِزَل | واهب يحض نأ يلع ل :لاَقف ِءَةَيَعُم ردن نمو

 يش الق طيرفت ريخب يأ هلق قلت إف ءاعرش غئاسلا تقولا هنأل تقلا

 يضف اهحبذيو اهم اهتمي يِرَتْسَي نأ ُهَمرَل اهلنا إو «هدنع ةعيدو اهنأل يلع
 نم دحوي ةرات فالتإلا نأ :ّمَلعاَو ءاهماقم لشملل ةماقإ روكذملا تقولا يف يأ
 هنأ :امهدحأ ؛ناهججو هيفو «نّيعملا نم دجوي ةراتو ؛هركذ امك مكحلاف يببحألا

 ول امك اهلثم ليصحتو اهتميق نم نيرمألا رثكأ همزلي هنأ :امهحصأو «يبجألاك
 تناك نإو ءلشملا نود دجوي مل نإ صقش يراشا صقنأ ةميقلا تناك نإف ءاهعاب

 دئازلا ةلقل صقش ءارش نكمي مل نإف لثملا عم اضيأ ّصَقْش يرتشا ةعرك الو ديزأ

 ِهِعّمِذ يف ٌرَذَن نإَو ءناهجو هيف هارد هب قدصتي وأ هب قدصتيو محل هب یرتشیف
 ءامدك هجو هيفو ؛ةتقؤم يهو ةمذلا يف ةيحضأ مزتلا هنأل هيف ُةْحْبذ ُهَمَْل َنّيَع مث

 همزتلا ام نأل ّحّصألا يف هيلع لصألا يق ب ُهَلْبَق «ةنيعملا يأ تفلت نإ «ناربجلا

 هيلع رصتقا ام اذهو هيلع نومضم وهف هنع هكلم لاز نإو «نيعملاو هتمذ يف تبث

 .نييعتلاب اهئييعتل ءال :يناثلاو «مظعملا

 شاب 00 ةدابع هنأل نال نيت و 5 نإ ع دنع ا طرتشتو

 ألا يف ف ةَّيحت يأ اناج لاق ا الر اوما ر :يفارلا لاق ؛ةاكزلا

 الو كلذ هيفكي :يناثلاو فلا ىلإ جاتحتف اهسفن يف ةبرق ةيح ٍضملا نأل

 رع اوُعفْاَو قوم افرع لک ] هلو للا لوس لاق: :لاق ؛ميطُم نإ ريج نع (415)
 انآ لك يترا رش ىني جامل كف نحت اا ؛فِقوَم ةقلت لك

 0 ثي دلا :ةفلدرملاو تاقرعي جالا ن فرقو ور



 ال4 ةيحضألا باتيك

 ةرشاعلا ةلأسملا يف ةضورلا لصأ يف مزج هبو «كتقتعأ :هدبعل لاق ول امك ىرحأ

 هماقم مئاق هنأل هِحْبَذ ْوَأ لْيكَوْلا ءاطغإ دنع ىَون حْبذلاب لكو انِإَو ,يعئارلل اعبت
 ىفخي الو يبذل ىلع ةّينلا ميدقت يف حصألا ىلع ّعّرفم ليكولاىلإ ءاطعإلا دنع هت

 . هيلإ | كلا ضيوفت زوجي ال ًايباتك ناك نإ هنإف ؛ًاملسم ليكولا ناك اذإ دارملا نأ

 اوكف :ىلاعت هلوقل بحسب لب يأ عو ٍةِّحْضَأ َنِم لكألا و لص
 زوجيف ةبحاولا امأ ءرمألا اذه رهاظل بجي :ليقو ٠ ير قفلا َسْئاَبْلا اوُمِعْطَأَو اهن

 ءامد هبشي هنأل ؛الف ةمذلا يف ءيش نع ةنيعم تناك نإو «ةادتبا ةنّيعم تناك نإ

 اهب اوفرصتيل يأ مكي آل .فيضلا معطي امك ءاَييْغألا ٌماَعْطِإَو «تاناربجلا

 مُكّطَتلا نيب ةددرتم نوكت نأ يغبني ةيحضألاو ؛ةقدص تسيل ةبحلا نأل ؛هريغو عيبلاب

 ال فيضلاو ءيحاضألا موحل ىلع هللا نافيض ءاينغألا نإف ؛ةقدصلا نيبو ماعطإلاو

 يعفارلاو يلازغلا هعبتو ؛انل رهظي يذلا وه اذهو :مامإلا لاق «معطُي نكلو بهی

 امو اهني اوكف: ىلاعت هلوقل نيثاثب قدصتير ثلث لك ايو .رظن هيفو فنصل د
 لاسي يِذْلا :عياقلا نورسفملا َرسفو ؛ماسقأ ةثالث ىلع اهلعج 2 "77كهَتْغُملاَو عناق َمِناَق

 قدصتيو يأ ءافصن :لوق يِفَو هلْ ٌموُحَيَو هل ضرع يذلا َرْه و
 اذهو «نيمسق اهلعج 4ر سالا اوُمِعْطَأَو انب اكن :ىلاعت هلوقل فصنلاب

 قّدصتيو فصنلا يدهيو ٌرِحَّدَيو لكأي هنأ :هتياكح يف يدرواملا ةرابعو «ميدقلا وه

 هلقن هنإف هنم عضوملا اذه ري م هنأكو «راحّدإلا يعفارلا هنع ركذي ملو ءيفصنلاب

 ثلثلا ءادهإو ثلثلاب قدصتلاو ثلثلا لكأ ًاضيأ ديدنملا نع لقنو ؛ميدقلا نع ظفلب
 دو

 بحأ ناك نيثلثلاب قدصت ولو :لاق مث ؛دماح وبأ خيشلا هاكح اذك «نيلمحجحملا ىلإ

 يف لاقو «لوألا ٌروهشملا :ٍهِيِيَذَت يف يعفارلا لاقو «هحيحصت ي فنصملا هححصو

 نيثلثلاب ق دصتلا ىلع رصتقا نم نكلو فالتخخا ةقيقحلا يف نوكي ال نأ هبشي :حرشلا

 ةياكحلا يف يدرواملا نع نكلو «ةقدصلا نم ةيدهلا عف عسوي نأ بحألا رهام ركذ

 .”5 / جحلا (411) .۲۸ / جحلا ( ۲۰ )



VEYةّجلصألا باك  

 ءاي قطعا بوج :ةيشعألاو يلكالا تم نم ةيدلا لمح ميدل نع
 انلاو ريل سالا اوُمِعْطَأَو اهني اولكف#: ىلاعت هلوقل هيلع مسالا قلطني ام يأ

 ٍدبُك نِي لكا ناک ] ُمالَّسلاَو هللا هيلع هنأل ءاَهِلكَأب كر امَقل لإ تاریخ ا

 هِيَلَع هلوقل هب ٌعِفَسَي ْوَأ ءاَهِدْلجب قّدَصعي قد 57 E ”يقهييبلا ه هاور امك [ هتيحلض أ

 جبس نمر کد درة تش ل عر شر اط

 لگا ُهَلَو «ةيحض ةيحضأ يب ملا تتام نإف ىمأل [ اعبت حبي هيج ٍةَبجاَوْلا دل دلو َوَو 6 دانسإلا

 .ءارخ :0) ةحستلا ف ()

 جرحي ْمَل رطفلا موي ناك اذإ و هللا لوس ناک ] :َلاَق ییا ْنَع هدر نا نع © (۲۲)
 َعَحَر اإ اکو حا ىلح اتم نأ ىَحْنضألا ناك ادو يس لكا ىح

 :نيديعلا ةالص باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ يحض دك ني لَك
 )٦۲٣۲۳(. ثيدحلا :عجري ىتح رحنلا موي لكألا كرتي باب
 ثالث رح ٍرَحْنَمْلا ىلإ فّرَصنا من :لاف ل يبل حح ةفيم ٍةفص يف رباح نع @

 دُ لک نِ رم مٿ ] هيله يف هكر رب ام رحت الع ىطْغأ هندي نيسو

 َضافأ مَن د ءاَهِقَرَم نم برش اًهِيْحَل ن لکا تحبط ردو يف تجف ةع

 ثيدحلا :ِو يبلا ةجح باب :جحلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ تيا ىلإ
 عامج :جحلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلار .ريخألا هئزج يف ۱ ۷)

 )٠١۳۷١(. ثيدحلا :اياحضلا نم لكألا باب :يدملا باوبأ

 نا نع ميم نع مكحلا نع نم رلادبع نب دمحم ثيدح نم يقهيبلا ديسأ @

 أو هنت ام ويب رح فد ناب يحل يف كي ل ُلوُسسَر رن ] :لاَق سابع
 اَسْحَو اَهْنم َلَكأَف رد يف تصيح ةعلعب مب لک نم حاف ترج ايت

 يف يقهيبلا هاور .معن : :َلاَق اهلك ْنِم لكا ذف ُنوُكَيَ :ٍدّمَحَمِل لبق [ اهرم نم

 .(۱۰۳۷۱) ثيدحلا :جنلا باتك :ىربكلا ننسلا

 دحلا :جحلا ةروس ريسفت :ريسفتلا باتك :كردتنسملا يق مكاحلا هاور © (4؟5)

 ملو لوألا شم دانسإلا حيحص اذه :لاقو هط ةريره يبأ نع (505/474)

 :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .دواد وبأ هفعض شايع نبا :يهذلا لاقو .هاجرخي

 .(۱۹۷۷۱) ثيدحلا :ًافيش هتيحضأ نم عيبي ال باب :اياحضلا باتك



 YE ةجلضألا باك

 هنأ بهذملا :لاقف ينايورلا امأو «فنصملا هعبتف رهظأ هنأ يلازغلا ىأر ام اذه هلك

 ي ةِفانَم اًهيِف مكلف :ىلاعت هلوقل ءاَهَِيَل لضاف برو ءاياحضلا كلسم هب كلي
 م

 .بِرَش اهنبل بلح نإو ؛بِكَر ! اهرهظ ىلإ جاتحا نإ :يعحنلا لاق

 يف فلس امك رهظألا ىلع كلم ولو «هل كلم ال هنأل «قيقرإ ةّيحْضت الر

 الب بتاكم يَ الو «ةلآلاك هنأل ديسلل يأ هَل تعفو ديس ذَا الإف «هعضوم

 .هعربت يف فالخلاف نذأ نإف «ع ربتي نأ هل سيل امك ءفذإ
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 || نع لعفت ال نأ لصألاو «ةدابع اهنأل ِهِنْذإ رْيغب رْيغْلا نَع ةّيحضت الو

 وبأ قلطأو ءيوغبلاو ةدعلا بحاص هلاق اذك هب صوب مل انِإ تيم نع الو
 هعفنتو تيملا نع حصت ةقدصلاو ءةقدصلا نم برض اهنأل ؛اهزاوج يدابعلا نسحلا

 نأب ًاللعم هيواتف يف لاغقلا هلاق اعيش هذه نم دحأ لكأي الو ,عامجإلاب هيلإ لصتو

 هب قدصتلا بجيف يف رذعتم وهو هنذإب الإ اهنم لكألا لحي الو هنع تعقو ةيحضألا

 .هةلح

 ٍقاشب ٍةَيِراَجَو «نيتاشب مالغ رع ّقْعَي نأ نسب ,ةقيقعلا يف يأ :لطصف
 م 3 8

 ةَيِحضألاَك ؛ قدما لکا «بريعلا نع يأ ءاهتمالسو اهنسو ابال

 نابح نبا هركذو ؛يئاسنلاو دواد وبأ هفعض «ينابتقلا سابع نب ن مایع نب هلل ادبع (©

 يف ملسم ثيدح :رجح نبا لاق ؛ًادحاو اغيدح ملسم هل ىورو ؛تاقثلا يف

 بيذهت يف هتمجرت :رظني .ثيدحلا ركنم :سنوي نبا لاقو ءلوصألا ين ال دهاوشلا
 .4 58ص + ج :("555) مقرلا :بيذهتلا

 ۳ / جحلا (4154)

 مآلغلا عم :ُلوُقَي كي هللا َلوُسَر تفي :لاق يلا ٍرِماَع نب ناس نع © (45)
 باتك :حيحصلا يق يراخبلا هاور . .[ ىَذَألا ُهنَع أوطِِمَأَو امد ُهنَع اوقِيرْهَأَف ةَقيِقَع

 :نئسسلا يف دواد وبأو .(2409/7) ثيدحلا :يبصلا نع ىذألا ةطامإ باب :ةقيقعلا

 باتك :عماجلا يف يذمرتلاو .(5879) ثيدحلا :ةقيقعلا ف باب :يحاضألا باتك



 ةّيحلصألا باك 4/١

 .اهرحن و لوكأملا ردقو ؛ةيدهلا اذكو يأ

 ُرَسْكُي الو «ضماحب :ليقو ءولحب خبطيو هلوانتمل لهسأ هنأل ءاهخبط نسيو يال سن بل . 000 _ . 2 0 رو ا

 ةريط اهنأل ؛ةهارك ال :حصألاف ؛ٌةرسك ولف ؛دولوملا ءاضعأ ةمالسب ًالافت مُظَع
 .' ' ”اهنع يهن دقو

 ُقَدَصَتُيَو اهحنذ َدْعَب سار قلحُيَو هيف ىمسيو هتذالو عباس موي حبدن نأ ياما م وقال ع عع م 2 تامل ل 0 3 مو مال و م

 ofa ۴ : ع
 يف ُنْذَوُيَو ,رابحألا يف اركذ بذل َرأ ل نكل ؛ "هب رمألل ةف وأ ابهذ هن

 دح اذه :لاقو )٠١٠١(« ثيدحلا :دولوملا نذأ يف ناذألا باب :يحاضألا

 و 0-3
 4 ي مچ

 نع دي هللا ا لوُسَر ْتَلْأَس اهن ؛ُةنرْبخَأ زك ما نأ :َلاَق وسان نا اح نأ ©
 نك ًاناَرْكذ حك رضي الو جار ىلا عَ ؛ناَناَش مالل نَع ] :َلاَُف هةبي
 ثيدحلا :ةقيقعلا باب :يحاضألا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ ًاانإ م
 نذأ ىف ناذألا باب :يحاضألا باتك :عماجلا يف ف يذمرلاو .ظافلأ هلو (58)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاتو )١5١5(: ثيدحلا :دولرملا
 كك ثلا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَف ءاَهْنَع هللا يضر زك مَ نع ءاَطع رالف خبطت اه ما © ۲

 ْعَطْنَ :ُلوُقَي ماَطَع ناكو [ هاش ٍةَيِراَجْلا ِنَعَو ناتفاكش ناناَش الغلا نع ]

 .-اهُمْحَل يأ - خطو مَع اَهَل ٌرَسْكُي الو - رسک ريع ن ءاضغألاب - ًالوُدُح
 نس باب :ةقيقعلا بارا عاج اياحضلا باک :ىوكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور

 .(1۹۸۲۷) ثيدحلا :ةقيقعلا ماظع رسكت ال لاق

 لاق ديو يبنلا نأ هش : نع حم نأ رفح ثب عیب مع ت رکی أ أ ف

 ىلإ ارفعي ذأ اللا ع لع ِنيَسْحْلاَو نحل ا طا اقع ي ةا ف
 ا .[ اس اه ورس الو اوُمِهْطَأَو أولكو ] :لخ رب اين باقل

 دواد ربأ هجرخأو .ليسارملا يف دواد يبأ نع )١۹۸۲١( ثيدحلا :ىربكلا ننسلا
 ٠ ١. ص :ةقيقعلا يث باب :حئابذلاو اياحبضلا باتك : ليسارملا يف

 5 هِقِقَعب نهر الغلا ] : هللا لوُسَم لاق لاق هل رغَس ْنَع نسل نع © (۷)

 باتک :عماجلا يف يذمزلا هارر .[ ةأر قلو ؛ىّسَمسيَو ؛عياّسلا م مو هلع بذي

 : ةسيفيقعب

 . حايححصص نسح ثيدح اذه :لاقو {ca ثيدحلا :ةقيقعلا نم بناب :يحاضألا

 سا رس



 00 ةيحلضألا باك

(414) 
 عابتالل سعب كنحيو ُكْلْوُي نیح هنذأ

 و

 أ يآ ْنَع يلع نإ دمحم نب رقت ع © هللا لور تب ةّمِطاق تنَرَو ] :لاَق هنأ

 هاور .[ ضف كلذ ةئزب ًتقّدَصقف رشک 2 بیرو ٍنْيَسَحَو نسخ رش و

 :رعشلا ةنزب قدصتلا يف ءاج ام باب :اياحضلا باتك :ىربكلا نتسل | يف يقبيبلا

 ةياور يلو لَم يلع نع )١1441( مقرلا يف ًالوصوم هاورو «(۱۹۸۳۷)ٹیدحلا

 رش ينز ] :لاقف ٌمالَسلا هيلع مطا تأ و هلا لور نأ ؛هل يلع نع

 [ ٍةقْيقعلا َلْحر ةباقلا يِطْعأَو ؛ةّيضف هبْرَرب يِقَدصَتَو ٍنْيَسْحْلا

 :لاق ؛ِهِيبَأ عفا يبا هل ابيع تدخلت دورا نا يف ذرب ذأ نأ ۵ يو

 .[ ةالّصلاب ةّمِظاف هندو نح ىلع نب ِنيَسْحْلا نُ يف نَا أ 4 هللا َلوُسَر تیار

 )١٠٠١(. ثيدحلا :هنذأ يف نذؤيف دلوي يبصلا يف باب :بدألا يف دواد وبأ هاور

 ثيدحلا :دولوملا نذأ يف ناذألا باب :يحاضألا باتك :عماحلا يف يذمرتلاو

 «هوفعض ؛هلل اديبع نب مصاع هيفو :تلق ,.حيحص نسح ثيدح :لاقو (غ5١5١)

 ثيدح نم هل دهاش دوجول يذمزلا هنسح امبرو .هثيدح ةباتك يف اوفلتحا اعرو

 :نامإلا بعش يف يقهيبلا هاكح امك فيعض امهدانسإو نيسحلاو ها سابع نبا

 .( 4070و ۸11۹) ثيدحلا :نيدلاولا قرتح يف باب

 دلي بلا تيتان ملغ يل دلو ] :لاَق ىَسوُم يبأ ثيل رثشلاب كسي هنأ نَا ©

 يبأ دلو ربك اكو [ يَ ةف كرب هل اَعدَو قرن کف هاربا ؛ امس

 ثيدحلا :دولوملا ةيمسن باب :ةقيفعلا باتك :حيحصلا ف يراخخبلا هاور .ىّسوُم

 نب سنآو ركب يبأ تب ءار ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع بابلا قو .(ه 43

 :دولوملا كيت بابحتسا باب :بادآلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .كلام

 )1١12/74(. ثيدحلا



٠ 

 رر

 بسلا رار
 سوو فلا ملل ہر
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 مك لجأ لق ْمُهَل لأ ادام كتولاسيإف :اًهْنِم ثايآ بالا يف لْصألا

 .“ تاسلا

 «حئابذلاو ديصلا باب يق فلس ال تام فيك ٌلالَح هم ُكَمَّسلا رْخبلا ُناَوْيَح

 رهاظ ببسب وأ هفنأ فتح تومي نأ نيب قرف ال هنأ :يأ تام َفْيَك) هلوقو

 470ه رْحَبلا ديم ْمكل لجأ :ىلاعت هلوق قالطإل ّمّصألا يف ؛هتروص ىلع سيل Fey ها قو و ساس م خ7 85 1

 حص هنأل ؛هممدت ام فتصلملا مالك يف تردق اعإو TF هتيم للا ] يي هلرقو

 هْيَلَع هنأل ءال :َلْمِقَو «رحبلا يف ام عيمج ىلع كمسلا مسا قالطإ ةضورلا لصأ يف

 ُتَوْحْلا :ناَميَم انل تلجأ ] هلوق يف ّلحلاب كمسلا صح السلا ٌةالَّصلا

 ةعيملا لح ثْبِدَح نكل ؛ةنيملا ميرحت تحت لحاد امهاوس ام ىقبيف ('''[ُداَرَجحْلاَو
 س جرد جوس كرش ك ع ع دس هل توس #8
 بلكك :الف الإو لح ةاشلاو رقبلاك يأ َلَح رَبلا يف ُةلثم َلِكأ نإ :َلْيِقَو ماع

 ؛هسكح هيلع ىرجأف هلوانتي مسالا نألو ؛ربلا يف ام رحبلا يف امل ارابتعا ءِراَمِحَو

 ؛حيحصلا يف يهو ربحا ةصقل لالح وهف ربلا يف هل ريظن ال ام دجو نإ اذه ىلعف

 .شحولا ٌرامح ّرَبْلا ف ناك نإو ٌرامحلا ةبشأ ام لحي ال اذهىلعو ؛ربلا يف امل ريظن الو

 .45 / ةدئاملا ء١٣ ) 4.  / ةدئاملا 65 5)

 )۸١(. مقرلا :لوألا ءزجلا يف مدقت )٤۳١(

 )5١١(. مقرلا :لوألا ءرحلا يف مدقت مدقت (4۳۲)

YE 



 VEY ةَمِعْطَألا بات

 هيف طرشي :لسيقف ؛رحبلا ناويح نم كمسلا ىوس ام لب انمكح اذإ :ٌعُرف
 ًاضيأ هتيم حت لب ال :حصألاو ءةاكذلا

 هنالف ع دفصلا امأ مارح َّيَحَو دارو عدفضُك رخو رب يف شب اَمَو
 مس وه :ليقو «ثبختسم هنألو رحم لف ْنَع يهن امو “”ولتق نع يهنلا حص
 يف فنصملا لاتر «رمسلا تاذ اذكو ءررَضلا نم امهيف امف ؛ةّيَحْلاَو ناًطَرسلا امأو

 ٌعَدفضلا ال ! هم لالح رحبلا ينام عيمج نأ متل عملا حيحصلا :بذهملا حرش

 نوكي ام ىلع سانسنلاو يحل َو ةافحلسلا نم مهضعب وأ باحصألا ركذ ام لمحو

 .رحبلا ريغ يف

 ؛لْيخلاَو بنخلاو ؛رقبلاو ؛لبإلا يهو :عامجإلاب ُماَعنأْلا ُهنِم لحي ّرَبْلا ُاَوْيَحَو
afديل  oو سوم نهر ع 2  {TEم 2  

 يف لِكأَو ] "هيلع قفتم [ ٌرْبس موي اَهْيِف صحر ] مالسلاو ةالصلا هيلع هن

 "رمح هاور امك تیب

 دنع عَدْفُصلا اوُرَكَذ ] :َلاَق ؛هظ ناًمْع نب نمحرلادبع نع ٍبْيَسُمْللا نب ٍدْيِعَس نع (4177)
 بطلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور .[ اًهِلتق نع ىف ؛ءاَوَد كي هللا لوُسَر

 لتق يف باب :بدألا باتك يفو ؛(١۳۸۷) ثيدحلا :ةهوركملا ةيودألا يف باب

 :عدسضلا :حئابذلاو ديصلا باتك :نئسلا يف يئاسنلاو .(55375) ثيدحلا :عدفضلا

 ننسلا يف يقهيبلاو .444صو ؛داص + ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .١١7ص ۷ ج

 :(195977)ثيدحلا :ناويحلا نم مرحيو لي ام باوبأ عامج :اياحضلا باتك :ىربكلا

 .عدفضلا ف درو ام ىوقأ اذه :لاقو
 3 لسا "لل ا ور رر و للا و ”* 08 | و

 موُحل يف صخّرَو ؛رمحلا موحل نع ريح ْمْوُي 4 يبنلا ىهن ] :لاق ؛هنيظ رباح نع (474)
 :ليخلا مو باب :ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور 31 للا

 يق ملسمو .(2ه9 159 ثيدحلا :ةيسنإلا رمحلا موجل باب يو يهده١١٠5٠) ثيدحلا

 )۹٤۱/۳١(. ٹیدحلا :ليخلا موحل لكأ ف باب :حئابذلاو ديصلا باتك :حيحصلا

 [ هب لار نحن الكاف ؛هيَي هللا لوُسَر دّهَع ىَلَع اسرق ابذ ] :ْسلاَق َءاَمْسَأ رع (4"ه)

 :حئابذلاو ديصلا باب :اهريغو ةبرشألا باتك :ننسلا يف ئطقراذلا ةياور ظفل اذه

 ٣٣٣و 7459 45ص 1 ج ع ُهْنِم انلكأف ] دمحأ مامإلا دنع وهو .هنم عالال) ثيدحلا



 ألا با ۸
 س

 دابيطلا نم امهنأل ءٌةراَمِحَو شحو ٌرَقَبَو

 اضيأ تابيطلا نم هنألو ءعامجإلاب يِبَظَو

 ارح هيف ٌمرْحُمْلا ُهَباَصَأ اذإَف دْيَص بصل ] ُمالّسلاَو ةالمملا ِْيَلَع هلرقل ٌعْبَضَو وف جرس لع

 ,*””دانسإلا حيحص :لاقو رباج ثيدح نم مكاحلا هاور [ لکو نیسم شک

 ؛ناويحلا قمحأ نم هنأ :ليقو «هب شيعي الو هب سزفي الو هب ىوقتي ال فيعض بانو

 سل ف تبدل هعرحتب كلامو ةفينح ربأ لاقو ءداطصي ىتح موانتي هنأل

 قفتم [ ُهُمْرَحَأ الو لكا آل ] َلاَقَو ؛ةَمْيِرْكلا ِهَرئضَحِب [ كأ هنأل ٌدبَصَو

۴A | 

 « يراخبلا هحرخأ امك [ اًهنِم لكأ ] ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هنأل ُبنْرَأَو

 اذه :لاقو )٠٥/١۹۹۳(« ثيدحلا :كسانملا باتك :كردتسملا ف مكاحلا هاور (45)

 لحم ام باويأ عامج :اياحضلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو .حيحص ثيدح

 )1١5570(. ثيدحلا :عبضلا يف ءاج ام باب :ناويحلا نم مريو

 وأ :لاقف ؟عبضلا لكأ نع هيه هللا َلَوُسَر لاس :َلاق زج نإ ةر نع ثيدحلا (4170)

 .[ ؟دْيَح هب دحأ بدلا لكا وأ ] :َلاَقَف ؟يبنذلا نع لاسو [ ؟ٌدَحَ أ ملا لكا

 «(۱۷۹۲) ثيدحلا :عبضلا يف ءاج ام باب :ةمعطألا باتك :عماجلا ف يذمزلا هاور

 ملسم نب ليعامسإ ثيدح نسم الإ هفرعن ال يوقلاب هدانسإ سيل ثيدح اذه :لاقو

 باتك :ىربسكلا ننسلا يف يقهيبلا هفعضو .امهيف ثيدحلا لهأ ضعب ملكت دقو دقو

 )١99151(. ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف عبضلا يب ءاج ام باب :اياحضلا

 :ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور ؛امهنع هللا يضر رمع نبا نع )٤۳۸(
 باب :مئاسبللاو ديصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5555) ثيدحلا :بضلا باب

 4131/41 ١5و ؟8) ثيدحلا :بضلا ةحابإ

 ا ؛ًأوِبْعلف مولا ىَعَسُف :نارْهَظلا رب اترا انحفنأ ] :لاَق ؛هيط سنأ نع (419)

 0 ىلإ تعب اهب هم ان اهب قت دعا

 ا هم کار :لاَف ؟هنِم لکو تل هلق هيف كَ ال اهي :لاَف اهي

 ةيده 0 باي :اهلضفو ةيدهلا باتك :حيحصلا يل يراحبلا هاور .[ لبق :ُدْعَب
 <ي <<



 1 ةَمِعْطَأْلا باتك

 نأل ٌعوُبْرَيَو «فيعض هبانو تابيطلا نم هنأل «ُبَلْغْتَو ءاهعرحتب ةفينح وبأ برغأو

 ١ حتفب وهو بلعثلاب هل اقاحلا :ليق «ُكِنْقَو ءاضيأ فيعض بانو ةبيطتست برعلا

 ومس «نونلا نوكسو ءافلا رسك مكمل يف ىكحو امثل ىَرفُي ٌةَباد نونلاو

 ةّيرب ةباد وهو :هُيَوَسَرَد نبا لاق ميملا ديدشتو نيسلا حتفب وهو أضي رأ بلعشلاب اقاحلإ

 يمجعأ وهو اهنسحو اهئافدو اهتفخو اهنيلل ءارفلا اهدولج نم ذحختيو رونسلا لثم

 .فورعم رئاط هنأ :فنصملل تاغللا بيذهت يف عقوو «برعم

 . (f4) : كارو عال لع او مل

 يهنلاو <« مكاحلا هححص امك امهنع يهنلل ُيِلْهَأ ٌراَمِحَو ؛ٌلْغَب ُهُُحَيَو

 :رْيطلا نِم ٍبلخِمَو :عابْسلا َنِم بان يؤ كو «'*”نيسيحصلا يف محلا نع

 رنو (ِرْفَصَو ؛ِنْيِهاَسَو ؛ِزاَبَو ورق ؛لْبقَو ؛بذَو بذ ؛ِرِمَتو دسك
 8 ما # 75 17 م چھ ےس ٣ ل

 يف عابسلا ني وبان يو لك نع يهنلل ريطلا حراوج عيمجو يأ يباقعو
3 ST) نا ع5 نم ا err (HED, 

 يذ نم دارملاو . ملسم يف ريطلا نِي ولحم يذ لك َنَعَو' ):ييحصلا

 ثيدحلا :بنرألا باب :ديصلاو حئابذلا باتك يفو )۲١۷۲(« ثيدحلا :ديصلا

 ثيدحلا :بنرألا ةحابإ باب :حئابذلاو ديصلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(هد؟ه)

0ro) (. 

 لاغبلاو رحل ر ريح وُب اوڏ ۾ ْمُهَنَأ ؛ اَمُهْنَع هلا يضر هلل ادع ني ربا ْنَع ( ۰ {

 مكاحلا هاور .[ لح مَ لاو رحل ع 4 ي مَ لحلو
 حيحص ثيدح اذه :لاقو )١١/۷١۸٠١(« ثيدحلا :حئابذلا باتك :كردتسملا يف

 .يهذلا هقفاوو بلسم طرش ىلع

 )٤:۳٤(. مقرلا يف مدقت (441)

 نِي وبان يذ لك لكأ نع ىه كو هللا لوُسَر نأ ف ييشحلا ةع يبأ نع (445)
 يذ لك لكأ باب :ديصلاو حئابذلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ اسلا

 :حئابذلاو ديصلا باك :حيحصلا يف ملسمو )٥٥۳۰(. ثيدحلا :عابسلا نم بان

 )۱۲-۱۹۳۲/۱٤(. ثيدحلا :عابسلا نم بان يذ لك لکا ميرحت باب

 َنِم وبان يؤ لك ْنَع دي هللا لور یھت ] :َلاق ءان هللا يضر سابع ن ا نع (545)

 ديصلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ٍريَطلا نم سلم يذ لک ّنَعَو ماسلا
 ے
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 ىلع ه هبانب ِهردَعب طونم ميرحتلاو «هبانب ىوقتيو ناويحلا ىلع ودعي يذلا بانلا

 لوألا ثبحختست برعلا نأل ,حّصألا يف شخ ٍةَرِهَو ؛ىوآ ن ١ اذكو «صنلا

 سايقلابف ةرشا يف امأو «لوألا بان فعضل ؛ال :يناثلاو ءاهبانب ودعت ةيشحولا ةرشاو

 ىلع مارح اهنإف ؛ةيلهألا ةرهلا نع (يشحولا) ب زرتحاو ءيشحولا رامحلا ىلع
 , عم اهنأ ربخلا يف درو دقو اهبانب شيعتو ودعت اهنأل ؛فورعملا

 صا هاج ها مس

 گو ؛ةرأفو ؛ةأدحو 1 ؛عَقْنَأ ِباَرْغَو ؛وِسَرَفَعَو بةك : هلق بدن ام مرحي

 لح ] :ماَسلاَو الملا لع هلوقل فلس امث امهريغو رمثو دسأك ي ۶ أ راض عبس

 ؛ِةَرأَمْلاَو ؛ٍةََدِجْلاَ ا ارل :مّرُحلاو زجل يِ نلت قاف نملك باَوَدلا نم
 ينو ( ُمَقْبَألا بارع ] ملسمل ةياور يفو “هيلع قفتم [ررقعلا بلكْلاَو ؛ِسَرفَعْلاَو

 م

 رك اول يف َقِساَوَف سمح لقب و هللا لوسَر ر ] :هل ةياور
 9 کڏ «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم نسح :لاقو ؛يذمرتلاو دواد يبأل ةياور

 اے

 رمألا نأ :ناويحلا نم هلتقب رمأ ام ةمرح يف ببسلاو “روما بلكل عم ياع

 )۱۹۳٤/۱٩(. ثيدحلا :بان يذ لك لكأ ميرحت باب :حئابذلاو

 :َلاَق .راَد ْمُهَنوُدَو ِراّصنألا نم موق راد 3 ياي يڪ يبنلا ناک :لاق ؛تلط ةريره يبأ نع (444)
 ؟انراَد 5 يأت لَو نال راد د يتنأت هللا َناَحْبس هللا َلوُسَر ا :اولاقف مِهْيأَع كلذ قف
 يبنلا َلاَقَف ؟ًاررنَس ْمِهِراَد يف إف :اولاق [ املك مك راد يف نال ] 2 يبل لاق

 يف ييطقرادلاو ۳۲۷ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور .[ س َروّسلا نإ ] :ي
 الإ يوقلاب سيل رهو بيسملا نب ىسيع ثيدحلا دنس يو .15ص ١ ج :ننسلا
 باتك :كردتسملا ف مكاحلاو .هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاو .حر ملو قودص

 ٠١(. 5/5145) ثيدحلا :ةراهطلا

 :باودلا نم مرحلا لتقي ام باب :ديصلا ءازج باتك :حيحصلا ف يراحبلا هاور (145)
 هريغو مرحملل بدني ام باب :جحلا باعك :حيحصلا ف ملنسمو .(۱۸۲۹) ثيدحلا

 .[لحلا ظفل ريغ نم يراحبلا يقو .هل ظفللاو (١٠/۹۸٠١)ثيدحلا :باودلا نم هلتق

ANY: ( ثيدحلا :جحلا باثك :حيحصلا يف ملسم هاور )٤٤١( 

 هيلا ر :لا مُلا لقب اع ليس خي بلا نأ هڪ يرذحلا ديس يبأ نع © (449)



 كيتا ةمعطألا باتك

 ادخل ِةَباَغُيَو ؛اهئاذغ ثبخل قَمْحَر اًذكَو :وئانتقا نم ٌّمنمو هتمرحل طاقسإ هلتقب

 , 0*1 تدلعلا تاک ر حلا هيف هلوأو ةأدحلا نم رغصأ ناريطلا ء يلعب ضيبأ رئاط يهو

 نوكي دقو غاَرلا هل لاقي ٌريغص ٌدَوْمَأ وهو يأ عزز باَّرغ لج :خصألاَو . - . 3 ا مع 0 0 د #4 5
 هنأ :يناثلاو ؛تِيحاَرَفْلا هبشأف عرزلا لكأي باطتسم هنأل ؛نيلحرلاو راقنملا ُرَمْحُم كمه #

 ُفاَدَعْلا اذكو «حصألا ىلع دوسألا ةبارغلا ْمُرْحَيَو ؛نابرغلا سنج نم هنأل ؛مارح

 .لِجْلا حيحصت يعفارلا داريإ رهاظ ناك نإو ؛ةضورلا لصأ يف حصألا ىلع ريغصلا

 الو هللعي ملو ةصاخ يرغبلا حيحصت نع يعفارلا هلقن ءسْواَطَر اغَبب ميرحتو
 اهطبض نم مهنمو ةدَّدشم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألاو نَا حتفب ُءاعَْلَو «هلباقم للع
 ىسلع ملو ةيناثلا ءابلا ديدشت ىلع هطخ هتيأر اميف فنصملا رصتقاو «ةيناثلا ناكسإب
 رئاطلا اذه اغلا :تلقن هطح نمو ؛هبابع يف يناَغاصلا لاق ءرْصَقلا ةمالع فلألا

 ردا ينعي فورعلا ٌرضمحألا

 َردَهَو بع اَم لَك َوْهَو ٌماَمَحَو ؛ٌجاَجَدَو واو طبر ؛يکرکو ماع لجتو
 روزو ؛ةَوْعَصَو ؛ِبيئلدْنَعَك هغوو هنو فلتخا نو ٍروُفْصُع لكس ىلع اَمَو
 بحاص لاقو هر يسويلطبلا نع ىكح ةزمهلا رسكب زوإلاو تابيطلا نم اهنأل
 نبا لاق اذكو ءطَبلا هل لاقي يذلا ٌريطلا وهو رو اهدحاو ءاملا بط رّمَأْلا :يعاولا

 لم جاجدلاو ءامهنيب ةعْمَح فدصملاىلع ٌركديف ُةراَبكَو ُهراَغِص طلا زوإلا ِهيَلاَخ
 بع ام نأ :يعفارلا لاق امك هبشألا رده بَع) هلوقو دحاو ريغ هاكح لالا

 ةامجلار نوقع بلكلاو هلي الو بارق ىننثو ؛ةقيسلوفلاو برع
 نسم مرحلا لتقي ام باب :كسانملا باتك :نئسلا ين دراد وبأ هاور [ ياع بسلا
 مرحلا لتقي ام باب :جحلا باتك :عماحبا يف يذمرتلاو .(1848) ثيدحلا :باودلا

 .نسح ثيدح اذه :لاقو ((858) ثيدحلا :باودلا نم

 مرحلي ْمهُناََدىَلَع وأ سالا ىَلَع ادع عبس لكر :ييناشلا لاق :ييذمملا لاو @

 Th عاملا
 .ةياغب ؛ةداغب ؛ةناغب (#)



Veةّمِهطألا باك  

 ٍهِقلصاَوُمَو تملا ميجر :ٌرْيِدَهْلاَو «سفتت ريع نِ ءال 2 ةديش ْبَصْلاَو راهو و a و رم
 نيعلا حتفب ُبِيَِدْنَعْلاَو ءاهحتف ىكحو نيعل نيملا مب روع كي ةت ريغ نم
 يبت مث يعابرلا ىل إ هدرت كنأل ؛لِداَنَعْلا عمججلاو ارَهْلا هل لاقي ٌرئاط وهو لادلاو

 نيعلاو داصلا حتفب ٌةَوعَصلاو ؛يرهوجلا هلاق ترص اإ لدن لبا «عمحلا هنم

 لأ هيلع صن امك ُشاَفُحْلا وهو (؟؟هلتق نع يهنلا دورول «فاطنخ ال «نيتلمهلا
 ٌلْمَنَو ءامهرياغت يضتقي يعفارلل ًاعبت ةضورلا ف فنصملا مالك ناك نإو ةغللا

 دارا لسا لعق ي درا يهنلا نأ :يباطنلا نعو «““"امهلتق نع يهنلل «َلْحنَو
 ةنسلا حرش نع لقت اذكو «“ ريغصلا نود هنم ىذألا ءافتنال يأ يناميلسلا هب
 لاس هلوقل دودو ءاسفخك تارشحو ٌباَبْدَو ءاضيأ

 هيف صن ال امو ءميرحتلل ًاييلغت ِِريَغَو لوكأَم نم لوت ام اًذكو < ل10 نالا

 ينْيِطاَطَحْلا لق ْنَع ىه نأ لک بلا نع هه يِواَرْمْلا تريزا يبأ نع )٤4۸(@
 ننسلا يف يقهيبلا هاور . .[ مك ريع نم مكب ذرت اإ َدَرعْلا هله اولتقت ال ] :َلاَقَو
 كثيدحلا :ناويحلا نم مرو لحي ام باوبأ عامج باب :اياحضلا باثك :ىربكلا

(MAA) 

 درع فيطا طلا نع و هللا لرسَر ىّ ] :َلاَق ونبأ نع قاَحْسإ ن داع نع ©
 .(155١؟14) ثيدحلا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ تيل

 .عطقنم امهالك :ينهببلا لاق © 5

 :باَودلا نم مر لق ْنَع ىَهن خيتو يبنلا ؛ E :َلاَق اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا نع نع )٤٤۹(
 باب :بدألا باتك :نئسلا ق دواد وبأ هاور .[ ٍدرّصلاَو ؛ٍدُمْدُهْلاَو ؛ةلُسنلاَو ؛ةلجنلا

 ىهني ام باب :ديصلا باتك :ننسلا يف هجام نباو .(2551) ثيدحلا :رذلا لتق يف

 .(55؟84) ثيدحلا :هلتق نع
 ج )51١5(: مقرلا يف :ثيدحلا ىلع قيلعتلا :يباطخلا ناميلس يبأل نئسلا ملاعم يف (420)

 لق يف ءاح امنإ يهنلا نإ لاقي :يباطخلا لاق :ركاش دمحم دمحأ قيقحت 21١ ص ۸

 ةليلق اهنأ كلذو .لاوطلا لجرألا تاوذ ءاهنم رابكلا وهو .صاح هنم عون يف لمنلا

 ,  .ىهتنإ .ررضلاو ىذألا

 ٠١۷. / فارعألا هار



 Ver ةمِعْطألا باك

 ٌلَضفُأ هيلع ِهِيَمَر يف ناك نم يأ ءيِبرَعْلا َنِم ِةَمْيِل ميس عار راسب لْهأ ةباطتنا نإ

 مهتغلب لأ نآرقلا نأل اف هوبا نإو لح ٍةَيِهاَقَر لاح يف سلاو ةالّصلا

 الو ةحاحلا لهأب ةربع الف ةروكذملا طورشلا مهيف طرتشيو «هب نوبطاخملا مهو

 يأ مهب َلِمْعَو أوليس ناَوّيح مما لهُج ْنِإَو ِبْدَحْلا لاعب الو فالألاب

 وا ارس امإ يأ هدب شالا را عفت ال یک عل الو « امش أل

 “اط وأ اعبط

 «ثئابخلا نم تراص اهنأل كأم هر ْرَح ٍةَلَالَج محل ريت رهف اَذإَو : لصف

  ميرحتلا بجوي ال وهو محللا ريغتل ناك امنإ هيف دراولا يهنلا نأل هركي :َلْيِقَو
 داريا نع بينذتلاو حرشلا يف يعفارلا هلقن ام اذهو فاح اذإ ىكذملا ليلدب

 عبتو ملْغَأ هل او ُهَرْكُي ٌحّصَألا :تْلُق :هلوقب فدصملا هبّع مرح ال «نيرثكألا

 :ةلّاللاو «بينذتلا يف هيلع ضرتعا هنكل يلازغلاو يوغبلاو مامإلا رّرَحُمْلا يف يعفارلا

 «جاجدلاو منغلا وأ رقبلا وأ لبإلا نم تناك ءاوس تاساجنلاو ةرذعلا لكأت لا يه

 اذهو ءالف رثكأ رهاطلا ناك نإو ءةلالج يهف ةساجنلا اهفلع رثكأ ناك نإ :ليق مث

 نعنلاو ةحئارلاب لب ةرثكلاب رابتعا ال هنأ حيحصلاو «هريرحت يف فنصملا مالك ةيضق

 ًالإو يهنلا عضوم وهف ةلالحلا حير هريغو اهقرع يف دحو نإف فنصملا هب مزج امك

 ةلعلا لاوزل لح «رييغتلا لاوزل هاّهّمْسَل «باَطُق ارِهاَط تقلع نإ الف

 نودب اهيلع بوكرلا هریو ءاهضي اذكو هابل عن اهمم عنج امك:
 الخلا سلك ني هرم ةا ا اکو «لئاح

 عملا ليلد درو دقو «عنملا ليلد دري مل ام اهب عافتنالا زاوج ءايشألا يف لصألا :تلق (457)

 لي هللا ُلوُسَر ىّهَن ] :لاق ؛امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم وب لوسرلا يهنب
 نع يهنلا باب :ةمعطألا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ اَهناَبَْوِةالَجْلا لكأ ْنَع
 باتك :عماجلا يت يذمرلاو .حيحص هداتسإو (71785) ثيدحلا :ةلالجلا لکا

 )۱۸١٤(. ثيدحلا :ةلالحلا موحل لكأ يف ءاج ام باب :ةمعطألا



Vetةّمِعْطَألا باك  

 ملّسلاَو ٌةالّصلا يلع هل هكا يأ مرح ئاد سيو لک رهط سج ولو

 نو اَهَلوح اَمَو اَهْرَمْلاَف ادياج ناك نإ ] :َلاَقَف نْمَسلا يف نكت ٍةَرأَفْلا نَع ليس

 ريهطت نكمي هنأ هجو عيبلا يفو «2**””تاساجنلا يف قبس دقو [هوُبرفَت الف اعِئاَم ناک

 سجن ٍةَرَماَخُمِب بك امو ؛ميرحتلا لوزي لسغ اذإ هج ولا كلذ ىلعف نهال

 ُهَقْبِقَر هَمِعْطْيَو ُهَلُكْأَي ال نأ نسي هع يهنلل ورم سنك ةَ ةَماَجحک

 ركذف نع هاتف ؟ماجَحْلا بلسك ْنَع ب هللا لوس زنا ةع دال خیا

 ٠نا با ةححصو يذمرتلا ُهَنَّسَح ع كَحضاَرن هفلعأ ] :لاقف َةَحاَحْلا هل

 .لوألا ءرجلا نم (۲۲۰) مقرلا يف مدقت (457)
 .نْمّسسلا يف تعفو رف نأ ؛ءاهنع هللا يير ةَنوُميَم يدخل ؛ةَطلاَُملا ؛ ٌةَرَماَحُمْلا © (404)

 ادلع ىَرتُش ثا هنأ بط ةفيَحُح يبأ دحق ؛ةَماَحِحْلا بلسك ْنَع يها ام ©

 ٍنَمَن نع ىه ل للا َلوُسَر نإ ] :َلاَقو ترف هيجان ماع
 ابا َلِكآَو ؛ةَمِضْرَتْسُمْلاَو شارل َنَعْلو دلا نم و غا بکر بلكل

 رهم باب :قالطلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ وصلا نعل لكون
 .(5187) ثيدحلا :دسافلا حاكنلاو يغبلا

 رْوَمَو تنير ماّحلا بك ] :لاف ل هللا لوْسَر ذأ هيض جدخ نإ عقار نع @
 :ةاقاسملا باسك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ثيبخ بلَكلا نمو :ثيبحح يا

 .(554/41٠١و )4١ ثيدحلا :نهاكلا ناولحو بلكلا نم ميرحت باب

 رج نط دتا رب ىلع شرع طق ولا قار أ دين يهنلا أ نأ ©

 رمد ي وبا ُهَمَحَح ج 4 للا نرس نأ اط سنأ تند مل ورك شم

 200000 :لاقو رص نع ار ففحف ويل هيلو ملو اعط نِ ٍنيعاص
 هاور .[ ٍةَرْذُعْلا َنِم معلا ْمُكَناَببِم اودع الو يرل طنسقلاو ةَماَحِحْلا هب

 ,(5535) ثيدحلا :ءادلا نم ةماجحلا باب :بطلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 .(١ا/9/57)ثيدحلا :ةماجحلا ةرحأ لح باب :ةاقاسملا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 ماَجَحْلا ٍةَراَحإ يف ل يلا ذاا هنأ هديب ْنَع ةّنِراَح يب يبخأ ةصيحم نا نع (45)

 .[ كع ةأر ءكَحِضن ةفِلْطَأ ] :َلاَق ىح هواي لاس لر لَك اًهْنَع هاه

 )۳٤۲۲(. ثیدحلا :ماجحلا بسك يا باب :عويبلا بانک :ننسلا يف دواد وبأ هاور
 ثيدحلا :ماجحلا بسك يف ءاججام باب :عوببلا بسا :عماحلا يف يذمزلاو



 ss ةّميْطألا باتك

 نيب قرفلاو 59*24 عَكقْيقَر ُهْمِهْطَأَو ] دازو ةّصّيحُم نبا نع أطوملا يف كلام هحرحأو

 بلل هوكي :لبقو يلا لإ ولا فرصت كي بلاو "يشك هن دبعلاو رحلا

 .نيرثكألا ىلإ يدرواملا هبسنو ؛اضيأ

 ِهْيَلَع هلوقل ؟ ال مأ ّرعش ثا ءاوس يأ قادم نط يف ايم دج نيج لڪير

 ؛ييوجلا لاق نا نبا حص [ هما 5 ڈاک نَْحلا اک 1 :مالَّسلاَو دالا

 مل ترطضي ار مز يق ول بأف ألا جلف بفم نلعب نكس تإ لع افر

 مارح هنأ أ حيحصلاف كرحتو نكس

 8# ار

 ؛ةتيمك يأ .ًامرَحُم َدَجَوَو ًافْوَخُم اضَرَم وأ اتوم ِهِسْفَنىَلَع فاخ ْنَمَو اصف

 ءلالحلا لكأب كالملا عفد بجي امك لكا ُةّمَزَل ءاهانعم يف امو ؛ريزنخ محلو ؛مدو

 باتك :نابح نبا حيحص بیتاب ناسحإلا يو .حيحص نسح :لاقو «(۱۲۷۷)

 )5١75(, ثيدحلا :ةراحإلا

 اه ٍماَحَحْلا ةَراَحِإ يف ل للا لوسَر ذأ هنأ «يراصنألا َةَصْيحُم نبا نع © (45>)

 هاور .َكَقِيِقر يعي [ كَحاَضن قلعا ] :لاق ىح داسو انسب لرب ملك ءاّهنع

 :ماجحلا ةرجأو ةماجحلا يف ءاج ام باب :ناذكتسالا باتك :اطوملا يف كلام

 .٤۹۷ص ۲ ج :هنم (۲۸) ثیدحلا

 )۲١۹/(« ثيدحلا :۷۲٤ص 4 ج :ديناسملاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا يف ©

 ريغ نم يور دقو :لأق ٤۷۳-٤۷٤ ص يقو ؛لسرم ثيدحلا :ربلا دبع نبا لاق

 ل ناك هنأ ؛يِراّصنألا وعم ن ةّصْيَحُم ْنَع ؛ادنسم ًالصتم باهش نبا | ثيدح

 ؟يحارتخ ْنَع لاسي يي هللا لوُسَر ىلإ لنا ءب وبأ مفا هَل لاقي ٌماَحَح ملغ

 يب ُهَلعْحا ّحيضانلا هب فإعأ ] :لاقف لي هللا لوُسَر ىَلَع َهَدَرَف [ هير ال ] :َلاَقَف
 . ۹٣۳٤ص ه جز دوعسم نب ةصيحم ثيدح :دنسملا يا دمحأ 5 اور :تلق .[دش رک

 هاور .[ هسا هاك ِنْييَحْلا ةا ] :َلاَق يي يبنلا نع ها يرذحُلا ديوس يبأ نع (؛50)

 نجلا نع و هلا َلوُسو الأ :لاق هنأ هيفو .59 ص ۳ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلا

 ٌةاَكَذ ُهَناَكَذ نلف م تش نإ ةولك ] :َلاَقف داّشلا وأ ةر وأ ةقانلا نطب يف كوكي

 باتک :نابح نبا حيحص بيئرتس ناسحإلا رظني يف ؛تابح نسبا براو أ

 )٥۸١۹(. ثيدحلا :هلكأ لح همأ تيكذ اذإ نينحلا ناب نایب ركذ :حئابذلا



1۷eةمعطألا باتك  

 يف قر تروي

 ةرورضلا دح ىلإ ءاهتنالا يف هددول َعررتلا ديري دق هنأل ؛بح الر ءُروُجَي :لّيقو
 .عروتيف لئاصلل عفادلا ردقلا يف ددری هيلع لوُمصَمْلاَك

 وأ يشملا نع فعضلا اذكو «يتوملا وفوخك ضرما ودم لوط فوحخ عرف

 . عوجلا ةدهج و هربص ليع اذإ اذكو «ةقفرلا نع عاطقنالا اذكو «بوك ر لا

 .حيحصلا ىلع بوتي ىتح ةتيملا لكأ هرفسب يصاعلل سيل :عرف

 يأ درو هب ةرورضلا عافدنال قمرا دس ُرِيَغ زج ْمَل ابرق الَالَح عفو نإف

 هنم لمي ام نأل ؛عوجلا ةروس رسكنت ثيحت يأ .عَبْشي :لوق يف «هعقوتي مل نإو

 ءقَّمّرلا دس :ٌرَّهْظَأْلاَو .حابملا ماعطلاك عبشملا ردقلا لحي قمرلا دسي يذلا ردقلا

 عبي هنإف قمرلا دس ىلع ءَرّصَقْقا نإ ًافلَت فاَحَي نأ الإ هب ةرورضلا عافدنال

 بجي :مامإلا لاق هةَروُرصلا درع لق لالحلا عقوتو دلب يف ناك نإو ؛اعطق ابوحو

 .يّمرلا دس ىلع راصتقالاب عطقلا

 ءقمرلا دسي ام الإ هنم لكأي الف مظعأ يحل ا ةمرح نأل نيم يبذآ لكا هلو

 ال هنإف ؛ًايبن تملا ناك اذإ ام ىنكتسيو «يدرواملا لاق امك ِهّيِشو ةخبط هل سيلو
 ًارطضم يمذلاو ًاملسم تيما ناك اذإ امو «يزورلا هلاق امك ًاعطق هنم لكألا زوحي

 ظ .ةضورلا يف سيقألا ىلع

 (يبْرَح يبو ِنِمأَْسُمَو يم ال .نيموصعم اسيل امهنأل «يِبْرحَو دترُم ُلََقو
 ملغ هاو ,لكألل ٍنييرَحْلا ٍةآرَمْلاَو يملا لَ لج :حعألا :ْتْلَق مهلتق ةمرحل

 امهحور ةمرحل ةرورضلا ةلاح ريغ يف امهلتق نم عنملا سيلو نيموصعم اسيل امهنأل

 .ةرافكلا هب قلعتت ال هنأ ىرت الأ ءنيمناغلا قحل لب

 ْوَأ غلا ٌقَحِل ةاعارم مرغو ءرارضإلا عفدل :لكأ بئاغ ٌماَعَط َدَجَو ْوَلَو
e 7موي ثم وا  afarنوكي نأ الإ مهللا :هنجهمل ءاقبا نع لضفُي مل بإ هلذب همرلي مل رطضم رضاح 4 . ركل هاف  

 :ىلاعت لاق راج امِلْسُم َرثآ نا هل هلذب كلاما ىلع بجي هنإف ؛ايبن كلاما ريغ



 Vey ةّمعْطألا باك

 اذكو ايمذ ناك نإو ءالف رفاكلا امأ (“ةيآلا ...ْمهسفنأ ىلع نورو إل
 اذكو «نمأتسم وأ يأ «يمذ وأ ملم رطضم ُماَعَطِإ ُهَمَزَل رطضم ريغ وأ «ةميهبلا n 0 ا عع و وروح ها

 هلق ءهماعطإ نم كلاملا يأ عما نإف «حصألا يف لاحلا يتأت يف هيلإ جاتحي ناك ول

 همر امنإو ءاردُيم نوكيو يأ هلت إو «هذحخأا ىلع يأ رهف «رطضملل يأ

 لذبلا همزلي الو يأ ةَكيِسَنف ّالإَو َرَضَح نإ زجات ضرب «ماعطإلا كلاملا نعي
 ةداتعملا ةعاسملا ىلع المح ضع ال :حّصألاَف اضّوِع رك ذب ملو ُهَمَعْطَأ ولف ءانامب

 محرف كلذب كالملا نم ٌةّصّلخ هنأل ؛همزلي :يناثلاو «رطضملا قح يف اميس ماعطلا يف

 نإو ةمزحملا ةميهبلا ءاقبال بجي موصعملا يمدآلا ءاقبإل لذبلا بجي امك :ّعْرَ

 .ريغلل اكلم تناك

 ءاَهَلكأ ْبَهَدَمْلاَف ادْيِصَو هتيم ٌمِرْحُم وأ وِرْيَغ َماَعَطَو يم ٌرَطُْم َدَجَوْوَلو
 هجوو «نيعلا لالح هنأل ؛ماعطلا لكأي هنأ :هجو ىلوألا فو ءاهيف نامض ال هنأل
 دكآ ةتيملا ميرحت نأل ؛ديصلا لكأي هنأ :لوق ةيناثلا يفو ءامهنيب ريختي هنأ :ثلاث

 :هجو وأ لوق ينو ,هفالخب ديصلا ميرحتو هريغو مرحلا معو دباب هنأل ؛ظلغأو

 اهنأل ؛حصألاب ىلوألا يف ريبعتلا فنصملل يغبني ناكو «ىلوألا يف امك امهنيب رّيختي

 رثكألا نأل ؛بهذملاب اهيف ٌريِبْعتلا حصيف :ةيناثلا امأو «لارقأ ليقو «هجوأ ةثالث تاذ

 ةتيملا لكأ معن :انلق نإ ؛ةتيم ريصي له مرحلا هذي ام نأ يف فالخلا ءانب ىلع

 دق يح مس عطق هنأل «هلكأل ِهِضْعَب عطق مبرْخت :ُحّصْألاَو «نالوقف ًالإو ءاعطق

 لكلا ءاقبتسال ضسعب فالتإ هنأل ؛ال :يناثلاو «هريغ نم هعطقكو كالا هنم عقوتي

 ؛رهظأ اذه نوكي نأ هبشيو :هيحرش يف يعفارلا لاق «ٍةَلُكألا ببسب ديلا عطق هبشأف

 الو ْمِهَْلِإ راه ْنَم وحب ْمِهِلْبَق نم ناَمإلاَو َراَدلا اوربت نيل :9 / رشحلا (؟ هد
 ا و ا و E O a FR o مد ا م

 ةصاصح مهب ناك ولو ْهسفنأ ىلع َنوُرئْؤُيو اونوأ امي ةا مهرودص يف لودحي
 يام نمل ميداس عاق“ “چ ت هم م

 .#«نوخلفملا مه كِيلْوأف هيسفن حش قوي مو



 ٍةَمِمْطَألا باك حا كفل

 ُحَصأْلا تسلق :هلوقب هيلع فنصملا ضرتعا مرجال هريغو دماح وبأ خيشلا لاق هبو
 يأ ءاَهِوْحَنَو ٍةَْيَمْلا ُدْفَف هلكأل هضعب عطق طرش يأ ُكَطْرَشَو :لاق مث ةُراَوَج

 ناك نإف يأ لقا هِعْطَف ْنِم ُفْوَححْلا َنوُكَي نَأَو ءاعطق مرح هلكأي ايش دحو ناف

 ذإ مع لل او موُصْعَم نمو ِهِرْيغِل هسفن نم يأ طق ٌمْرْحَيَو اعطق مرح رثكأ
 . لكلا ءاقبإل ضعبلا فالتإ هيف سيل



 يف ُناَمَرلاَو يمّرلا يف لالا :يرهزألا لاق ءةقباسم باس ٌرَدْصَم ةقباسملا 000 امو س

 ام م اوُدِصأوإط: ىلاَعَت ۂلوق انکا ن الأ . N ليلا
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 ای ُباَتَكْلا | اَذَهَو :ُيِنَرْحْلا لاف ٌعاَمْسإلاَو َكِلَذ يف ة ةَريهَش ةنسلاو

 .هفييصَت ل

 ٌلِحَيَو ا ةهارك کرت يمرلا ملَع نَمِل هركيو ار اة

 ودع هب َنوبِهْرت ليلا طار نِمَو ٍةَوَف ن مطا ام هَ اوما ٠٠: / لافنألا (عهوز

 يف عيش نسم او امو مهمل للا مرق ل مهو نم نيرو مودع ها
 ا کک

 2 56 ةر هب ا وئیر

 لضف باب :ةرامإلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ّىَمرلا ٌةََقلا نإ ا مرا

 )55١15(. ثيدحلا :يمرلا يف باب

 لور ع لا نإ ا هك لو :لاَم ؛هفؤ ٍرِماَع نب ةبقع نع @ (471)

 E :ةلحلا ر ل ديول مهلا ليا

 هللا َنِم سيل اويكرت انأ ن ي بح بح اوُمْرَت إو E امر رف

 ةلرت ْنْمَو ِكِلْئنَ ِهِسْرَقِب ُهِيَمَرَو هَلْ ةتبعالمو ؛ُهَسَرَف لُحّرلا ببدأ :ْتَدلَت الإ

<< 

Ye9۹ 



 ةَلَضاَنْمْلاَو َةَقَباَسُمْلا باتك ¥1.

 دادعإو لامقلل بهأت امهيفو ءامهيف ًابيغرت هزيوجت يف نأل ءاَمهيَلَع ٍضَرِع ذخأ
 باشلا يهو ةيمجعأ اذك و ةيبرع يأ ماهس ىَلَع ٌةَلَضاَنُمْلا حيصتو (“""هبابس أل

 نسبا ُهَحِّحصو يذمؤلا ةسح [ لمت وأ رفاح وأ فخ يف الإ نس ال :ي هلرقل
 نيكسلاو فيسلا لصن لصتلابو ليخلا رفاحلابو لبألا فخ اب دارملاو « '”نابح

 دواد وبأ هاور .[ اَهَرفَك ] :لاق ¦ اأ اهر ةي اهنإف نع ةبغر ُهَمِلَع امد يمرلا
 :نئسسلا يف يئاسنلاو .(7517) ثيدحلا :يمرلا باب :داهجلا باتك :ننسلا يف

 .5؟7 ص ٩ ج :هسرف لحرلا بيدأت باب :لیخلا باتك
 نيت فعن :ِرِماَع نإ ََيْقُمِل لاف محلا اميقف نأ ةساميش نب نحال ْنَع 9

 يس مالك لول رباع نب تع لاف تبع نشب یک تنأو «نْيَضْرفْلا نبذه
 سلف هکر ١ يلا مع نم :َلاَق - ِهُيِئاَعأ ْمَل - ِِناَعأ مل و هللا لوُسَر ْنِم
 :يمرلا لضف باب :ةرامإلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور .[ ىّصْع ْدَق أ انم
 .(۱۹۱۹/۱۹4) ثيدحلا

 دبس ْنَع السر َءاَح دَر قاش ىَلَع ةناكر عاص و هللا لوس د نأ يور اَمِل © (475)
 عمو ةناكر نب ڈنر بلع یت اف ءءاحطبلاب يو هللا | ُلوُسَر ناک :لاق ب ن
 هاش لاق [ ينس ام :َلاَق ؟يبَعراتصت نأ كَل ْلَه دمحم اي أ لام هَل أ
 .ةاش ذحأف هعراصف ! يمنع نم

 )5١078(. ثيدحلا :مئامعلا يف باب :سابللا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور @

 )١0784(( ثيدحلا :سنالقلاىلع مئامعلا باب :سابللا باتك :عمادلا ي يذمرلاو

 نسحلا ابأ فرعن الو «مئاقلاب سيل هدانسإو بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو

 :ةباحصلا ةفرعم بانك :كردتسملا يف مكاحلا هاورو .ةناكر نبا الو ينالقسعلا

 .هنع تكسو )١5١1/6507( ثيدحلا :ديزي دبع نب ةئاكر بقانم ركذ باب

 اصنتسا ىف ءاح ام باب :ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ةياور نم هانركذ يذلا ظفللاو
 .؟ 50ص ٩ ج :ةناكر ىلع هللا ءامسأب هيي هللا لوسر
 :ةعراصملا يف ءاج ام باب :يمرلاو قبسلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا اور ®

 لسرم وه :لاقو ؛هركذو ؛ليسارملا يف دواد وبأ هاور :لاقر «(۲۰۳۱۸) ثيدحلا
 .ملعأ هلل او .فيعض هنأ الإ ؛ًالوصوم رخآ دانساب يور دقو .ديح
 ~H ۲١٠ص :داهحلا لضف يف باب :داهحلا باتك :دو اد یا ليمارم رب ©

 .[ رِفاَح ْرَأ فخ ؤا لت يف الإ قبس آل ] :اف ذي ّيبللا نع ؛هظ رره يبأ ْنَع (47)
>> 



 ۹4¥ َةَاَضاَنْمْلاَو ةَقَباَسُمْلا باك

 . قيرازملاو حمرلاو

 .ربالاو تالاسملاب يمرلا ىلع زوجي ىتح يسقلا عاونأ عي ىلع اضيأ حصي :ٌغرف

 ىلع برَحلا يف عفان ّلكو قيِجَمَو راجخأب يرو ؛حامرو ؛قیرازم اذکو

 «اهَسلاك اهب ةباصإلا ىغتبتو اهب يسري ةحلسأ حامرلاو قيرازملا امأ يِبَهْدَمْلا

 يسرلا امأو ؛لوألاب عطق نم مهنمو بورحلا يف اهب ىمري ام ةلق :هلباقم هجوو

 لاقو «ةقيرط هذهف ًاعطق ماهسلاك يه :يدرؤاملا لاف قينجنملاو عالقملاو راجحألاب

 زاوجلا :حصألاو «بورح ا ةلآ نم تسيل اهنأب اهيجوت عنملا :امهدحأ ؛ناهجو :هريغ

 8 8 ,r yy س 2

 «حامرلاو فويسلاب ددرتلا هيف لدي (هبرحلا يف عفان لكو) هلوقو ؛عونمم هيجوتلاو

 .بهذملاب ال حصألاب هيف ريبعتلا هل يغبني ناك :معن ءاهيلع ةقباسملا زاوحج :حصألاو

 اذه ىلعف ريع حُر وه :يرهوجلا لاق قاره اَهُدِحاَر ٌعْمَج رار :ةدئاف

 .صاخلا دعب ماعلا ركذ باب نم اهدعب حامرلا فئصملا ركذ

 ينرط شو ؛َحاَبِسَو قیا انکو يأ قبو ناجل ٍةَُك ىلع ل
 رئاس اذكو يأ جوزو ٍدرف نم يأ ههَِي يف ام ٍةفرْعَمَو لج ر ىلع ٍفوقوُو ېتاخو

 32 سر اس و 3

 ثيدحلل «ليخ ىلع َةَقَباَسُمْلا حيصتو «بورحلا يف عفنت ال اهنأل ؛بعللا عاونأ

 ؛لْغَبَو ؛ِلْيِف اذكو ءفحخ وأ ًاضيأ هلوقل ليخلاب لبالا قحلتو رفاح وأ «فلاسلا
 7 2 8 28 ٤

 8 و 8 ىلع مع"

 ركذ نع لودعلا هديؤيو [ رياح وأ فح و :هلوق مومعل ,ِرَهْظألا يف ٍراَمِحَو

 الو رفلاو ٌركلل حلصت ال اهنأل ؛عنملا :يناثلاو «فخلاو رفاحلا ركذ ىلإ ريعبلاو سرفلا

 ثيدحلا :قبسلاو ناهرلا يف ءاج ام باب داهجلا باتك :عماتلا يت يذمرلا هاور

 باب :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا فو .نسح ثيدح :لاقو ١07١9

 .(17519/) ثيدحلا :قباسي نأ ءرملل ةحابإلا ركذ :ىبسلا

 ةانق يهو «ةيقدنب وأ ةقدنب هدرفم ؛قدانبلا وأ قددبلاو .هبىَمْرُي يذلا ْقْدنبْلا :قِمالَحْلا (474)

 انرصع يف فرعي ام ىلإ فرعي امىلإ تروطتو .رويطلا ديص يف قدنبلا هب ىمرت ءافوج

 .اهتاقالطإ يه قمالجلاو .ةيلآلا ةيقدنبلاب



 ٍةَلَضاَنْمْلاَو َةَقَباَسُمْلا باك 1۲

 يناثلاو :لاعقلا تالآ نم سيل هنأل «حَصألا يف ٍعاَرِصَو ربط ال ابلاغ اهيلع لئاقي
 ؛عارصلا يف امأو «رابخالا ءاهنإل برحلا يف اهيلإ جاتحي هنألف ؛ريطلا يف امأ ءزوجي

 3 *0ليسارم يف دوادوبأ ةاور امك ٍةاّييِش ىَلَع ةناکر عاص ماللار ٌةالّصلا ِهْيَلَع هنا

 مث يلع همن در مسا ام اذهلو مليل هتّدش هيرب نأ ضرغلا نأب :لوألا باحأو

 زاوجلا يف فالح الف ضوع نكي م نإف ؛ضرع مّن اذإ ام فالخلا لح

 يف فالح الو ,؟9ةَشِئاَعَو رم ناس مالّسلاَو ةالّصل هلع هنأ حص :ٌةدئاَ
 روكذملا ثيدحلا نمو ءضوعب عنملا حصألا هبو «ضوع الي مادقألا ىلع ةقباسملا زاوج

 نيهنأل ؛عنملا ةيافكلاو يعفارلا يف لوقنملا ناك نإو ءاسنلا نم ةقياسملا زاوج ذحخؤي

 . برحلا لهأ نم ننس
 ئاج ال ”مزآل «ةلضانملاو ةقباسملا دقع ينعي ءاَمْهَدَقَع نأ نأ :ٌرَهَظَألاَو :ٌلْصف

 مل نم امأف «لاملا مزتلا نميف فالخلا لحو َةَلاَعجْلاَك زئاج هنأ :يناثلاو .ةراحإلاك

 موزللاب نيلوقلا ىلع فصلا عرف مث ءاعطق هقح يف ٌرئاجف فَي دقو ايش متلي
 ضوعلاب ناي ول :معن «مزاللا دقعلا نأش اذه نأل ُةحْسَف اَمِهِدَحَأِل َسِيَلَف :لاقف
 ناك ءاوس ي أ دو عوُرُش لبق ِلَمَعْلا كرت الو ٠ ؛خسفلا قح تبث بيع نيعلا
 كرت هنأل ؛كرلا هلف هلف ءالف ّالإو هقبسيو هبحاص هکر دی نأ نكمأو ًالوضنم وأ الضان

 اخفي نأ الإ يأ لام يف الو «لمعلا يف يأ دف صفو ةداَيِز لَو «هسفن قح
 ىلع عيرفت هلك اذه ,يعئارلل ًاعبت ةضورلا يف هركذ امك ادقع افنأتسيو لوألا دقعلا

 .كلذ عيمج زوجي ؛زاوبجلا لوق ىلعو .موزللا لوق

 .(455) مقرلا يف مدقت (475)

 ؛رَمَس يف لي يبنلا عَ ر تناك انآ : تاق ؛اهنع هلا يضر ةعباع نيرا م رع (455)
 .[ًكْلَي هذه ]:َلاَقَف ءَهَقَبَسف ةتقباس محلا تلمح الف !اًهِْمِرىَلَع ُهتقبَسف «٠ قیام
 .(؟۷۸١)ثيدحلا :لحرلا ىلع قبسلا يف باب :داهجلا باتك :نئسلا يف دواد وب أ هاور

 )١919/3(. ثيدحلا ؛ءاسنلا ةرشاعم نسح باب :حاكنلا ةباتك :ننسلا ف هحام نياو

 .75 6ص ١ ج :دمحأ مامإلا دسم يو



 7۳ ةلضانمْلاَو َةَقَباَسُمْلا باك

 يلا يأ ََِِعْلاَو ءهنم يرحلاب نآدبي يذلا يأ هفِقْوَمْلا لع ِةَعباَسُمْلا طْرَشَر
 ىلإ ءاّيقحْلا ّنِم ٍةَرَمْضُمْلا لحل ب قَباَس ] ُمالَّسلاَو ةالَصلا هْيَلَع هنأل ؛اهيلإ نايرجي

 اهو استو ٠ يلع قفتم دم [قيرز يڼب , دجسم ىلإ 3 ةا ن نم امري نيبو عادوا يي -

 وأ امهدحأ فقوم مدقت طرش ولف «ةياغلاو فقوملا يف نيقباستملا يواست يأ ءاَمهيِف

 الو «سرفلا ريس ةدوحو سرافلا ةيسورف ةفرعم دوصقملا نأل ؛ْرجي مل هئياغ مدقت

 قذحل ال ةفاسملا رصقب ٌقْبَّسلا نوكي نأ لامتحال ةفاسملا توافت عم كلذ فرعي

 سرفغلا ةهارفل الو سرافلا

جي مل قبس ثيح امهنم قبس نمل لاملا طرشو ؛ةياغ انيعب ل ول :ٌعْرْف
 هب مزح 

 .ررَحُملا يف

 وور

 سارفالا ترضحأ نإف هريس فرعيل سرفلا ناحتما دوصقملا نأل ِنْيَسَرفْلا نيَو

 لصأ يف حصألاف فصولا ىلع تدقعو تفصو نإو «كاذف اهنيع ىلع تدقعو
 بذا يف يعفارلا لاق ءراضحالا ماقم ملسلا يف فصرلا ماقي امكةحصلا :ةضورلا

 اعبت فدنصملا مالك رهاظ وهو عنملا :يناثلاو «نويقارعلا لاق هبو ُهَْوَألا وه اذهو

 الف يأ ءناَّيعتُيَو ءاهنايعأ ىلع ةقباسملا يف َلّرَعُمْلا نأل ؛يلازغلا هححصو رَرَحْمْلِ
 ٌَرُضْحَأ مث فصولا ىلع دقع عقو اذإو ءدقعلا خسفنا كاله عقو نإو ءامهلدبإ زوجي

 ٍدِجاَو لك قبس ناکاو «يعفارلا هلاق هكالهب دقعلا خسفي نأ يغبني امف سرف

 ماسالا ححصو نجي م همدقتب عطقي ًاهراف وأ هفلختب عطقي امهدحأ سرف ناك نإف

 رودنلاىلع انكم امهدحأ قبس ناك ولو ءامهدحأ قبسب عطقي ناك اذإ اميف ةحصلا

 يلا لايعني ياس كولا لرز أ ؛امهنع هللا يضر مَع نب هل ادع نع (47)
 يلا ْنِم مضت ْمَل يتلا ليلا نيب َقِاَسَو .عادَولا ةي اَهُدَمَأَو ءايفحلا َنِم تريُضَأ

 لاقي له باب :ةالصلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[قْيَرُر يبي دحْنَم ىلإ
 باب :ةرامإلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5450) ثيدحلا :نالف نيب دجسم

 )1۸۷٠١/۹١(. ثيدحلا :ليخلا نيب ةقباسملا



 ِةَلَضاَنْمْلاَو َةَقَباَسُمْلا باك ١4

 ماقي ال هنأو ؛عنملا :باحصألا مالك ىلإ اَمُهبَرْقَأ :ناهجو ةحصلل هب ءافتكالا يفف

 نم ناك نإ فصولابو ءانيعم ناك نإ ةدهاشملاب يأ ءِطوُرْشَمْلا لاَمْلاب ُمْلِعْلاَو

 لثملا ةرجأ قحتساو ادق ريزنخ وأ لوهحم ىلع ادقع ولف ةلاعجلاو ةراجالاك ةمذلا

 ۰ . حصألا ىلع

 هب حيرصتلا لمهأو زيجولا ىلع يعفارلا هكر دتسا ام ةقباسملا طورش نم :ٌعْرف
 دقعلاف امهسفنأب ايرجيل امهلاسرإ اطرش ولف نيتبادلا ىلع اقبتسي نأ وهو ؛ررحلا يف

 اه نأل ؛اهيلع ةقباسملا انزوج اذإ رويطلا فالخب ةياغلا دصقت الو ٌرفنت اهنأل ؛ٌلطاب

 نإف «ناعطقني الو امهعطق نيسرفلل نكح ثيحب ةفاسملا نوكت نأو «ةياغلا ىلإ ةياده

 . لطاب دقعلاف بعتو عاطقاب الإ اهتاغ نالصي ال ثيحب تناك

 نم :ةّيعّرلا حا وأ ُماَمإلا َلوَقَي نأب اَمِِرْيَغ ْنِم لاَمْلا ُطْرَس ٌروُجَيَو لصف
 ملعت ىلع ضيرحتلا نم هيف امل ذك يلع وأ اَذَك لاما تْيَ يف هَل امُكْنِم قبس

 زرو يأ ءامِهدَحُأ نيو ءةعاط يف لام لذب هنألو لاتقلا بابسأ دادعإو ةيسورفلا

 َءيش الف كبس وُ .اذك يلع كلف ييتفبس نإ :لوّقيف ءامهدحأ نم لاملا طرش

 صيرح ّجَّرَحُمْلا كإف ؛رامقلا نم هوُلخ عم لصحي دقعلا نم دوصقملا | نأل َكْيَلَع

 َقَبَس ْنَم نأ طَرَش إف «هذحأيل هيلع صيرح رحآلاو «مرغي ال يك قبسي نأ ىلع
 اسرق لذا ْنَم ] :مالّسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع هلوقل حمي مل اك ٍرَخآلاىَلَع هلق امهم

 راد زاره يم أني لر تفر سی يم ال ا ا ف یتا نت

 هعبات :لاقو )١١١/۲١۳١(« ثيدحلا :داهجلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور © (474)

 ؛صيخلتلا يي يبهذلا هقفاوو .هدانسإ ماقاو يرهزلا نع ينةشمدلا ريشب نب ديعس

 .حيحص :لاقو

 نباو )٠١۷۹(. ثيدحلا :للحلا ف باب :داهجلا باتك ؛ننسلا يف دواد ربأ هاور (©

 .(؟819/57) ثيدحلا :ناهرلاو قبسلا باب :داهجلا باتك :نئسلا يي هجام



 وابد ةَلَصاَُمْلاَو ةقَباَسُمْلا بايك

 ملا رج ری امهم الگ نإف ؛هيف دوجوم رامقلا ىنعم نألو «لوأ للحلا مدع دنعف

 منغ قبس نإف «روكذلا ربخلل ءامهبسَرفِل ف سَر للحب الإ رع ىشخو
 ناک اذإ اميف ةحصلا حيحصت مامإلا نع فلس دقو هيلع مرغ الف قبس نإو ام ام

 رصتقاو ءريظنلاو يواسملا فاكلا ثلثم ءوفكلاو «همدقتو هتهارفي عطقي نيسرفلا دحأ

 اًءاَجَو ُهاَقَبَس نِإَو ءِنْيلاَمْلا ذخ أ اَمُهقَبَس ناق ءهطخب هتيأر اميف ملا ىلع فنصملا

 عم َءاَج كإو رخآلا امهدحأ قبس مدعلو امم هقبس مدعل ِِدَحَأل يش الق اعم

 هاقبس امهنأل مَعَ يلو ِلُلَحمْلل رخال | ُلاَمَو .هيمفنل اَذَه ُلاَمَف اًمِهِدَحأ

 ذحأي للحملا نأ اطرش اذإ اميف عئم هنأل ؛ناريح نبا لوق وه طق ِلْلَحُمْلِل :َلْيِقَو

 رخأ ام ذخأو هجرتخأ ام زرحأ قبس نإ امهنم دحاو لك نإو «قبس نإ نيقبسلا

 ٌرخآلا مث ؟ ُلْلَحُمْلا مث اَمُهُدَحَأ ءاَج إو ؛زاوحلا صوصنملا حيحصلا نكل رخآلا

 ؛اعم للحمللو هل هنأ :يناثلاو «قوبسم للخملا نأل َمّصألا يف لّرألِل ٍرخآلا لاَمَف

 انلق اذإ اذه «فيعض وهو ةصاحخ للحملل هن أ :ثلاقلاو يعحآلا اقبس امهنأل

 الو ُهْحّرَحُم هزر ْمَأِللَحُمْلِل وه لهف ناري نبا لوقب انلق ناف «صوصنملب
 نإَو ُهَحّرعَأ اَم ُررْحُي لوألا نأ فالح الو ناهجو ؟قباّسلا لَو ُنّلَحُمْلا ُهَقِحَتْسَي

 لك نأل َدَسَق ءرثكأ اذكو يأ لوألا َلِْ يناثلل َطِرْشَو ءادِعاَصق ةا َقْباَسَت

 حيحصت ةضورلاو يعفارلا يف عقوو «قبسلا يف دهتجي الف هسفن رخؤي امهنم دحاو
 نوكي نأ دهتجي امهنم الك نأب هالّلَعو لوألل طرش ام لثم هل طرش اذإ اميف ةحصلا

 ءرثكألاب زوفيل هل دهتجيو ىعسي هنأل ٌمّصألا يف ُروُجَي ُهنوُدَو ءايناثو ًالوأ انه

 ءدقعلا دوصقم توفيف لساكتي دقف ءيش ىلع لصحتي ناك اذإ ذإ هنأل ؛عنملا ل

 «هرابتعا نكمي الف ودعلا نم اهقانعأ عفرت لبالا نأل قب ٍلْيَحَو ,يفيكب لبإ قبس بسر

 نيفتكلا عمتجم وهو فتكلا لدب دنكلاب يعفارلل اعبت ةضورلا يف ربعو ءاهدق 5
 :يناشلاو ءاذه امهدحأ ؛ناليوأت هيف :يدرواملا لاقو «سهظلاو قنعلا لصأ نيب

 افلتخا اذإ امهنأ ِهْيلَع دريو ءليخلا يف هركذ ام فنصملا قلطأو فكل يبعأ ؛لوألا

 :َليِقَو ءقباسلا هنأب مكحي مل !اهنود وأ ةدايزلا ردقب لوطألا قبسو لوطلا يف

 . مامإلا دنع سيقألا وهو اهب ودعلا نأل ءاًمِهيِف مئاَوَقلاِب



 ةَلَصاَنُمْلاَو ِةَقَباَسُمْلا بانك ۷

 يأ ءاَمُهُدَحَأ َرْدْبَي نأ ّيِهَو ةَرَداَبُم يئرلا نأ نيب ِةَلَضاَنُمْلِل طَرسْسُيَو : لصف

 ةسمخ ةباصإ ىلإ قبس نم نأ طرش اذإ امك يأ ,طوُرْشَمْلا ٍهَدَعْلا ِةَباَصإِب «قبسي

 اهنود رعخآلاو ةسمخ امهدحأ باصأق نيرشع دحاو لك ىمرو اذك هلف نيرشع نم

 ُحَرْطَيَو اًمُهَتاَاَصِإ لياقت نأ ( يهو ءءاطلا ديدشتب يأ ةطاَحُم وأ أ ٌكضان لوألاف

 ايمر اذإف «نيرشع نم ةسمخ صولخك يأ «ٌلِضانُف اذ ذك ٍهَدَعِب دار ْنَمَف ُكَرتْشُمْلا

 امهدحأ باصأ نإو «رحآلا امهدحأ لضني مل ةسمخ دحاو لك باصأو نيرشع

 طارتشا نم فنصلا هب مزج ام نأ :ْمَلْعاَو ءلضان يناثلاف ةرشع رخآلاو ةسمخ

 هركذ اسم ىلع امهحصأو «نيهجولا دحأ وه ةطاح وأ ةردابم يمرلا نوكل ضرعتلا

 ؛ةردابملا ىلع دقعلا لمح انقلطأ اذإو .دقعلا يف اممم ضرعتلا طرشي ال هنأ :يوغبلا

 لقتساو هرقأو يوغبلا حيحصت نع يعفارلا هلقن اذك «ةلضانملا نم بلاغلا اهنإف

 (ررَحُمْلاَو باتكلا يف افلاخو ةضورلا يف فنصملا هعبتو ريغصلا حرشلا يف هحيحصتب
 يف يهو طبض لمعلل نوكيل ًاعيمج ةردابملاو ةطاحملا يف يأ ؛يمّرلا بون ُدَدَع ايو
 حصألاو عنملاب ليقف ةدحاو ةيمر ىلع الضانت ولو ةقباسملا يف ناديلاك ةلضانملا

 قاقحتسالا نأل ؛نيرشع نم ةسمخك ةباصإلا ددع نايبو يأ ةَباصإلاو «ةحصلا

 ضرغلا فالقخال يلا ٍةَفاَسَمَو «هيمر ةدوجو يمارلا قذح نيبتي اهبو ةباصإلاب

 نكي مل نإف «تناك نإ كانه ةامرلل ةبلاغلا ةداعلا ىلع لزنيو ؛طرتشي ال :ليقو ءاهب

 طارتشا نم نورثكألا هقلطأ ام لمحي اذه ىلعو :يعفارلا لاق ءاعطق تبحو ةداع

 ًاضرغ ادصقي ملو ًايمر امهدعبأل قبسلا نوكي نأ ىلع الضانت ولو «ةفاسملا مالعإ

 ةمالعلا وهو ءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب يأ ءضّرغلا ٌرْدَقَو «حصألا ىلع دقعلا حص

 ضرغلا فالتخال اضع لوط «ةرئاد وأ ساطرق وأ بشح نم اهيلإ يمري ىلا
 ر
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 ةفص انيَيلَو هيلع قلطَملا ُلَمْحُيَف ٌموُلْعَم َضَرَع هيف عِضَْمب دعي ذأ لإ كلذ

 : الب ءضرغلا وهو نيشلا حتفب فب نشا ةباصإ َوْهَو : عرق نب ءةباصإل يي يرل

 وأ هيف تي نأ َوْهَو :قسخ أ هيف تشي لَو قني نأ رهو :قزخ وأ ,شالخ

۹ 

 نّشلا يف كلذ روصتي ام إو ءرخآلا بناجملا نم جرخيو يأ هدفي نأ َوُهَ :قّرَم



 لش ةَلَضاَتُمْلاَو ةَقَباَسُمْلا باتك

 ىَضَتْقا دقعلا يأ ءاَقَلَطَأ نإَف تافصلا هذهب ضارغألا فالتخا كلذ هجوو «قلعملا
 ضيرعتلا طرشي ال هنأ :بيذهتلا يف ام حصألاو :يعفارلا لاق .فراعتملا هنأل عرقا
 .عرقلا ىضتقا اًملطا نإف ؛هلفسأو نّشلا ىلعأ ةباصإك و قرملاو مر اك اهنم ءيشل

 5 ىلا ما م

 يأ ءهِطْرَسبَو ِةَقَباَسُمْلا ُضَرِع ُروُجَي ثْيَح ْنِم ِةَّلْضامْلا ُضَرِع ُروُجَيَو
 الو ةقباسملا يف امك للحع امهنمو امهدحأ نمو امهريغ نم نوكي نأ زوجيف
 ةادنإ َزاَجَو ءال نع نإ ,يمارلا ىلع دامتعالا نأل وْهَسَو سوق نعت طرتشُي
 هلوقب ززاحاو ؛سرفلا فالخب ال مأ هلامعتسا عم : لل هيف ثدح ءاوس يأ هلو

 الإ زوجي ال هنإف ؛ةيبرعلاو ةيسرافلا يسقلاك عون ىلإ عون نم لاقتنالا نع (هلذمب)
 دوقعلا رئاسك قلا َدَسَف ِهِلاَدبِإ عم طرش نإف «بردأ هب ناك اعر هنأل يضارتلاب

 نإف كلذب فلتخت ضارغألا نأل ءيمَرلاِب داَبلا ناي طاريشا :رَهْظَأْلاَو ,ةدسافلا
 .ةامرلا ةداعب دحؤي :ليقو ءامهنيب عرقي :ليقف ءال :يناثلاو ءدقعلا حصي مل هاكرت

 يأ راج اباَحْضُأ نارات َناَمْيِعَر بْصَنناَف ٍةَلَضاَُمْلِل غنج ٌرَصَح ولو

 طورشب زوجي امإو دحارلا صخشلاك أطخلاو ةباصإلا يف بزح لك نوكيو

 ُروُجَي الو ءفنصملا هركذ امك ميعز بزح لكل نوكي نأ اهنم :م «لصألا يف اهتركذ
 مهدضو بناج يف قاذحلا عمجت دق اهنأل تعرب «باحصألا نعي امه طْرَس

 ايماَر هلص ايِِرَع «نيميعزلا دحأ يأ «راتخا نإ «ةلضانملا دوصقم توفيف رخآلا يف
 رخآلا بڙجلا نِم طَقَسَو هيف ُدَقَعْلا لطب ءيمرلا نسحي ال هنأ يأ فالح ناق
 يفو ؛نمشلا نم هطسق طقسي عيبملا ضعب يف عيبلا لطب اذإ هنأ امك هئازإب يأ دحاو

 نإَف ءًامطق نالطبلاب :ليقو .بهذملا ىلع يأ قلا ءقيرفت ءالْوَق يقابلا نآلطُب
 ُهْلَدَي ُطْقْسَي ْنَمِيِف أوُعَرانَتو اوزاجأ نِإَف ءضيعبتلل راَيخْلا اعْيِمَج ْمُهَلف اخص
 هنأ ناب اذإ اع الح نار ىضم اميف هلوقب ززتحاو ؛هئاضمإ رذعتل ُدَقَعْلا ذس
 الف هونظ ام قوسف ناب ولو «هباحصأل خسف ال هنإف ةباصإلا ليلق وأ يمرلا فيعض

 .ثحب هيفو رخخآلا بزحلل خسف



 ةَلَضاَنُمْلاَو ةقباسملا باتك_ 4۹۸

 :َلِيِقَو ءاهب قاقحتسالا نأل قَباَصإلا بسحب ُلاَمْلا ميس ابرج لَن اذإو

 لاق هنأ عم «هبشألا وهو :هيحرش يف يعفارلا لاق ءدحاولا صخشلاك مهنأل ءةْبوسلاب

 ي هعبتو ملقلا قبس نم امهدحأ لعلف بيجع اذهو «لوألا هبشألا نإ :ِررَحُملا 3

 ءلضنلاب لخت نأ ةَطوُرْشَمْلا ةَناصإلا يف ُطَرَْْشُيَو «يناثلا حيحصت : يف ةضورلا

 جورح لبق يأ سْوَق وأ رتو فلت ْوَلَف «قالطإلا دنع ةباصإلا نم موهفلا هنأل
 هب َمَدّصْنا «ةميهبو صخشك يأ يش َّضَرَع وأ «هيمر ءوسو هريصقتب ال مهسلا
 الار «يمرلا ةدوج ىلع لدت ؟*ةبلغلا عم ةباصإلا نأل ل بيسُح باصأَو مهسملا

 .ضراعلا ببسلا ىلع هل ةلاحإ ههْيَلَع بسحب مل

 طرشلا ناك نإ يأ هَل بيسُح ُهَعِضْرَم باَصُأُف ّضَرْغْلا حيرلا تلقن ولو

 بصي مل نإو يأ هْيَلَع ْبَسْحُي الف الإ ءهباصأل هناكم ناك ول هنأل ؛ةباصإلا

 نم دب الو هل بسحب ال يأ ؛الف الر :ِرَرَحُمْلا ةرابعو .هيلع بسحي الف هعضوم

 أ طقس م تأوي قن طر وأو هم كلذ قيتحتل لصألا ةمحار
 ؛ةيتاثلا يف امأو «هريغ هعزن ول امكف ؛ىلوألا يف امأ هَل بيخ ءطَقَسف ةَبالَص يق
 .ةبالصلا وهو قئسخلا نع عوحرلا ببس روهظلف

 .ةبكنلا عم )١(: ةححسنلا يل (#)



 عير

 يرهنلا سر ار ج
 سرور فلا) ملل نكمل

 ناجا بانك
 َنوُضَباَفَي فْلَسْلا ةن أراك ْمُهْنأل ؛كِلَدب تمس بيب ُعْمح وه :ُكاَميَأل

 هللا ًاولعجت الو :ىَلاَعَت ُهلوق اَهْيِف ُلصَألاَو .يتايس ام عرشلا يف يهو ؛مِهناَمْيَأِب

 داموا ىَلَع ِةَّنألا ٌعاَمْحِإَو ةريهشلا ُتيِداَحَألاَو "يالا /...ْمُكِناَمْيَأل ةّضْرُع

 .اهِبِف لجلب وراك لَو نمل

 برو ى او :ِهِلْوَقَك هَل ةَفِص وأ ىلع هللا تاڌب الإ ءنيميلا نعي دقت ل
 ُةَناَحْبس هب صتخم ملما لکو يدي يفت نمو توال يلا ّيَحْلاَو َنيِْلعْل
 همر تمظَع مب *ةدوقعم ناعألا نأل ؛نيدلا موي كلامو هلإلاك يأ «ىّلاَعَتو

 فصلا مالك يف تاذلاب دارملاو «ىلاعت هلل اب ٌصتخ اذه قالطإو ههَتعاَط تَمِرَلَ

 .تاقولحملا لك ماللا حتفب مّلاعلاو «ةقيقحلا

 اَمَو «نيميلا ريغ لمتحت ال ظافلألا هذه نأل َنْمَيْا هب ذرأ مل :ُهلْوَق لبق الو

 ُدِقَعت ُبّرلاَو .قزارلاَو ِقِلاَحْلاَومْيِحْرلاَك قآلطإلا دنع ُهناَحِبْس هبل فّرصنا
 َدْيرُي نأ الإ «هيلإ فرصني قالطإلا نأل ءقلطأ وأ ىلاعتهللا دارأ ءاوس يأ نيا هب
 بذكلا قلاخو رادلا برو بلقلا ميحرك هريغ ّقح يف ٌلمعتسي دق هنأل ةَرْيَغ

 نيب اوُسِلصَتَو اوُفتتو اوربت نأ مكناميأل ةضْرُع هللا ًاولعْجَت الو :؟574 / ةرقبلا (479)

 .4ميِلَع ميس هل او سالا

 .ةطونم :ىرخأ ةحخسنلا يف اهنأ ىلإ خسانلا هبن )١(: ةحسنلا يف (#)
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VV.ناَمِئَأْلا باك  

 . "ياب ْمُهوَرْرافط :لاتو "4اک دوقلو :ىلاعت لاق «شیجلا زارو

 سيل ّيَحْلاَو ٍمِلاَعْلاَو ٍدوُجْوَمْلاَو ءيشلاك :ًءاَوَس ِِرْيَغ يف هيف ليسا اَمَو
 ام اذهو «قالطلا تايانك تهبشأ ؛ءاوس امهيف تلمعتسا امل اهنأل سب الإ ِنيمَيب

 نركي ال هنأ :حرشلا يف يعفارلا ححصو «ىون اذإ اميف نبعأ ؛ةضورلا يف هححص

 امنإ نيميلاو «ةمرح الو ميظعتب سيل هريغو يرابلا ىلع قلطي ام نأل ؛ىون ولو «انيع
 هنایرنکو يترعَو للا ٍةَمَظَعَوَك :ٌةَفصلاَو دودرم اذهو مظعم مساب دقعتت

 تهبشأف اهب ًافوصوم لزي مل هذه نأل نيوَي ِهِئْيِشَمَو هَتَردَقَو دِمْلِعَو ماكو
 ةَرْذَقْلاِبَو موُلعَملا مْلِهْلاِب يوسي نأ الإ «قلطأ ولو اهب هني دقعنتف هئاسأب نيميلا
 .لمتح هنأل َنوُدَقَمْلا

 ان ج
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 نإو «ىلاعت هللا ىح نأل ,تاَداَبعْلا َدْيِرُي نأ الإ ؛ٌنْيِمَيَف ؛هللا ّقَحَو :لاَق لَو 7

 ؛ةمظعلاو يلاعتلاو ةيهلإلا هقاقحتساىنعم. قلطيو ءاهب رمأ ىلا تادابعلا ىلع قلطي ناك

 .هيلإ فرصف نيميلا يق هلامعتسا بلغ هنكل

 هلل اب ُءاتلا صتختو هلل انو هلل اوو هلل ابنك :ءاَتو اوو اب :مّسَقْلا ُفوُرُحَو
 ِنِْمَِب َسْيَلف رج وأ بصن وأ َعْفَرَو ؛هللا :َلاَق ولو «هبلع آلإ لخدتال اهنأل «ىّلاعت
 ذأ تفلح وأ ؛مِيْقأ وأ تف :لاق وو «صاوخلا الإ هفرعي ال هنأل قب الإ

 :لاق ذإَو ءلامعتسالا ف هترثكل ءقّلْطَأ وأ اَهاَون نإ ْنْيريف ؛َنلَعفَأل للاب فلْحأ
 ام لامتحال ءابطاب َقّدص | ًالّبَقَتْسُم وأ ؛ًايِضاَم اربح تارك ام يأ تْدّصَق

 ًصنو «هيلع صن اذك ءاضيأ لامتحالا روهظل ءِبَهْدَمْلا ىَلَع ًارِهاَظ اَذَكَو :هيعّدي

 ال هنأ ةيضام انيمي تدرأ :لاق مث كَتنِطَو ال هلل اب تمسقأ :لاق اذإ هنأ :ءاليإلا يف

 امل لوبقلا :امهرهظأ ؛امهيف نيلوق ةياكح :اهرهظأ ؛قرط ثالث باحصأللو ءلبقي

 ام لمحو «عنملاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ءءاشنإلا يف هررهظل ؛معنملا :يناثلاو «هانلق

 ّيبم ىلاعت هللا ىح نأ قرفلاو نصا ٌريرقت :ثلاثلاو ءاتطاب لوبقلا ىلع انه هركذ

 .۸ / ءاسنلا (؟ال1) ١0. / تربكتعلا (47)



 ۷۹ ناّمْبألا باَتك

 نإف «ةيضام ني هل ملعي مل اذ ذإ ام فالخلا لحو «يمدآلا قح فالخب ةنعاسملا ىلع

 .ًاعطق ضام نع اربح تدر لبق ق ؛مِلْع

 هش نيمي داَرأو ؛َنََْتل لن اب كلأسأ وأ ؛هلل اب كِيَلَع ميف :هرْيغِل لاف وأو
 .ةعافشلا ىلع ًالمَح لف الو ءهل ظفللا ةيحالصل ؛ نیمی

 ِنْيِمَيي سلف ؛مالشإلا نم ٌءيِرَب وأ ؛يِدوُهي انا اَذَك تْلعف نإ :لاق لَو
 ل

 o 8 > ك
 8 8 ع

 نم حقو امل اربح ؛هللا لإ هل آل :لوقيو ؛هللا رفعي معن ةفصلاو مسالا ءافتنال عع

 ٍجاَجْل وأ مسضغ ةلاح يف هلوقك يأ لصق دق الب اهل ىلإ ُهئاَسِل قبس ْنَمَو «للخلا
 امك ؛نيميلا ل وه لب يأ قمت ْمَل لاو ىلبو ؛للاو ال مالك لم وأ ٍْلَجَع وأ

 وبأ هاور گیا تیا يف رغللاب هللا مك ذيخاَوي ال :ىلاعت هلوق يف ةشئاع تلاق

 ىلإ هناسل قيسف ءيش ىلع فل ناك ولو "نابح نبا هححصو ًاعوفرم دواد
 نأ هلل او ىو هللاو الب وغلا ريسفت نم دارلاو ءاضيأ نيميلا وغل ىنعم يف وهف هريغ

 مالك يف امهعمج ول امأ ءحالصلا نب | هيلع هَ امك ىرخأ رخآلاو ةرات امهدحأ لوقي

 اهنأل ؛ةدقعنم ةيناثلاو ؛ةدوصقم ريغ اهنأل ؛رغل لوألا :يدرواملا لاق دقف «دحاو
 . هنم دوصقم كرادتسا

 ال ,نيميلا دصقي مل هنأ ىعّداو قاتعلا وأ قالطلا يف كلذ لثم عقو اذإ :ٌعَرف

 .هب ريغلا نح قلعتل مكحلا يف لقي

 لاق انكم ناك اذإ يأ ءِلبقتسُمَو ءعامجإلاب «ضام ىَلَع ؛نيميلا نعي ر حصو

 ا

 ثيدحلا :نيميلا رغل باب :روذنلاو ناميألا باك :ننسلا يف دواد وبأ هاور © (45)

 ثيدحلا :ناهألا باتك :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا ينو .(7184)

 لاق :لاقف ؟نبْلا يف غلا نع ٌءاَطَع ُتلأَس :لاق غئاصلا ميهاربإ نع (4714)

 عش او ىَلَيَو ءار الك لحل ملک وم ] :لاَق و هللا وسر نإ :هسئاَع
 .(:11۴) ثيدحلا :ريسفتلا باتك :ًافوقوم حيحصلا ف يراحبلا هاور @



VY ناَمْيَألا باك 

 ءامسلا ىلإ ٍدوُعّصلاك هريغ امأ «“"[ ًاشيئَرف كورال هل ار ] :ٌمالَسلاَو هللا هيلع
 ال فلح ولو «لاحلا يف ةرافكلا همزلتو هنيمي داقعنا :ٌحصألاف ءَابْهَذ ٍرَجَحْلا بلقو

 .هنيمي داقعنا مدع :حصألاف ؛ًاتيم لتقي ال وأ ءامسلا ىلإ دعصي

 ِقَعاَط يف الإ «هنع هاهن دقو هنيميل ةضرع هللا لعج هنأل ءةهوُرُكَم يهو :لْمَق

 ةعقاولا نامبألا اضيأ ىشتسيو «[ اشير ٌةَوُرْغَأل هلل او ] فلاسلا ثيدحلل داهجلاك

 ديكو تك ةجاح اهيلإ تعد اذإ اذكو «هركت ال اهنإف ةقداص تناك اذإ ىَواَعَدلا يف

 ُهَمِزَلَو هنيميب يأ ءىّصَع مارح لف وأ بجاَو كرت ىَلَع فْلَح إف ءرمأ ميظعتو
 لغف وأ ب ودم كرت وأ «ةيصعم ةلاحلا هذه ىلع ةماقإلا نأل ةَراَقَكَو ثنِحْلا

 ةالصلا هْيَلَع هلرقل ةَراَقك هْيَلَعَو نج س هوحنو ةالصلا يف تافتلإك يأ ِووُرْكَم

 ؛اَهنم اري اربع تيأرف نيمي ىلع تمل اذإو ] :ُةَرُمَس نب مْ اوبل السلا

 هيف ذأ حام كرت ذأ « 3 هيلع قسفتم [ كي كيو نع كو ريح ره يذلا تات
 177 اًهييكَوَت دعب َناَمَنَألا ارّمصَشَت لَو :ىلاعت هلوقل ثنجلا كرت :ٌلَضْفَألاَ

 يأ وص ٍرْيغب ٍةَراَفَك مْيِدَقَت ُهَلَو ةراقكلاب نيكاسلا عفتنيل ثنجلا :ٌلْيَقَ

 اهعيدقت زاجف اهب ناّصتخي نيتيشب تبحو اهنأل ئاَج ٹن ىَلَع «لالاب ةرافكلاك

 هل او ] : هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق هاَمُهْنع هللا يضر سابع نبا نع ةَسِرْكِع ْنَع (47)

 نإ ] لا ف تكس م اعرف دورغا ف او عبر دوغا ول او اعبر دوز رخل

 نمع ثنحلا يفن ركذ :ناميألا باتك :ناسحإلا يف نابح نبا هاور .[ هللا َءاَش

 فلاحلا باب 0 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )٤۳۲۸(. ثيدحلا :ىنثتسا

 :ننسلا يف دواد وبأو .(۲۰ )٤ ۲۰٤۹-٤4۷ ثيدحلا :هئاتنتسماو هني نيب تكسي

 .(٣۳۲۸و ۳۲۸۵) ثيدحلا :نيميلا يف ءانثتسالا باب :روذنلاو نابألا باتك

 ((1715) ثيدحلا )١(: باب :روذنلاو ناميألا باتك :حيحصلا ف يراخبلا هاور (4)
 .هل ظفللاو (59/75) ثيدحلا :ثدحلا لبق ةرافكلا باب, :تاعألا تارافك باتكو

 :اهتم اريح اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن باب :نامألا باتك :حيحصلا يف ملسمو

 0 .(155؟/19) ثيدحلا

 9١. / لحنلا (غا/د)



 VE ناَمْبألا باك

 نم احورخ ثنحي ىتح ٌرّْفكي ال نأ ىلوألا :ٌمَعَن ةاكزلا ليجعتك امهدحأ ىلع

 :حيحصلا نإف ؛موصلاب رقك اذإ امع (مْرص ٍرْيَغب) :هلوقب زرتحاو «ةفينح يبأ فالح

 اهبوحو تقوىلع اهميدقت زج ملف ةيندب ةدابع اهنأل ؛ثنحلاىلع اهميدقت زوجي ال هنأ
 :لِيِق ؛نيميلا داقعنا لبق ميدقتلا عانتما يف فالح الو ءناضمر موصك ةحاح ريغب

 ال ةرافكلا نأل ؛ينزي ال فلح نأب مارح باكتراب ثْدِحْلا ناك نإ يأ ,ماَرَحَو

 ءاهدعيو نيميلا لبق مارح ةلاح ىلع هيلع فولحلا نأف ؛ليلحت الو ميرحت اهب قلعتي

 ةصخر مسيدقتلا نألو «ةيصعملا ىلإ هب ُلّسوتي اليك عنملا هجوو «هدعبو ريفكتلا لبقو
 هنكل ِرَّرَحُملا يف يعفارلا هعبتف يوغبلا هجر ام اذهو ءيصاعملا اهب حابتست الف

 يف ُفنصملا حّرصو «ريبكلا يف نيريثك نع ُلقنو ريغصلا حرشلا يف زاوملا حص
 هل او ٌحَصَأ اَذَه :ُسْلُق ءانه لاق مرج ال نيرثكألا دنع حصألا هنأب :ةضورلا لصأ

 أل ؛دوعلا ىلع راهظلا ةرافك ميدقت زوجي اذكو يأ ِوعْلىَلع راهظ ٍةَراََكَ
 ةبرسنم اهنأ امك ؛ِراّهّظلا ىلإ ةبوسنم ةرافكلا نأل «نيبسلا دحأ دوجو دعب ميدقت

 نم رهاظ اذإ :اهنم روص يف دوعلا ىلع راهظلا ةرافك ميدقت روصتيو «نيميلا ىلإ

 لسقلا ةرافك ميدقت زوجي اذكو يأ ِِتَْمْلا ىّلَع لْذَكَو ءاهعجار مث َرْثَك مث ةيعحر
 مث «حرجلا دعب توملا لبق ديصلا ءازج ميدقت اذكو «ح رجلا لوصح دعب توملا ىلع

 زوجي الو قبس امك حيحصلا ىلع مدقتي الف موصلا امأف «قاتعإلاب ريفكتلا يف اذه

 أ يلام روذنمو «ديصلا يف الو يمدآلا يف ال لاحب حرحلا ىلع لتقلا ةرافك ميدقت
 قع نأ لعق يضيرم هلا ىف نک يلا ناك اذإ روذنملا ليجعت زوجي اذكو

 «بئاغلا عوجرو «ءافشلا ىلع قدنصتلاو قاتعإلا ميدقت ٌروجيف ءاَذَكب َقَّدَصَنَأ وأ

 ليجعت باب يف ةضورلا يف فدصملا هححصو هيف عزانت ام لافقلا یوا نعو

 نع (يلاملا) ب زرتحاو «هيلع هرقأو نادبع نبا حيحصت نع يعفارلا هلقنو «ةاكزلا

 . ًاعطق ثنحلا ىلع هميدقت زوجي ال هنإف يندبلا

 َنيِكاَسَم ٍةَرَشَع ماَعْطِإَو راَّهظلاك قنع نيب نْيوَبْلا ٍةَراَقَك ىف ري :لنمف



NYتاّميألا باك  

 هولك ىِمَسُي اب ْمُهُتوْسِكَو ىِوَلَي توف بلاغ نِم بح ُدُم نيكس لکل
 12 :نِيكاَسَم ةر ماع رامكا :ىلاعت هلوقل ِراَزإ ر | ٍةَماَمِع وأ ٍصْيِوَفَك

 كانه انفلسأ امك بيع الب ةنمؤم اهنوك نم يأ راَهظلاَك) هلوق الا
 ىسكو ةسمخ معطأ:اذإ ام (َنْيِكاَسَم ٍةَرْْشَع) هلوقب حرخو «ريفكتلا امهنيب عماجلاو
 ٌدُمْلا | رابتعاو «:ةسمح الو تر فعل عما روب ا اک زوج و ا سش

 ءراهظلا ف امك بلاغلا رابتعاو «ديعزلا ةياهنو دصتقل ملا ةيافكو بغارلا ذا

 . اَهْيِف هَل فرع الو اهقلطأ عراشلا نأل ؛ٍةَرْسِكلا ىّمسم رابتعاو

 .باحصألا هلاق ؛ٌليدنملا ٌئزجي :ٌعْرَف

 طرشي الو ةّسربلملا ةرسكلا نع كلذ جورخل «ةقطنمو ؛ِنْيَزافُقَو ؛فخ :

 يأ يطفو هل حلي ال ركل ٍرْيِغَص لورم زوج لإ عوُفذَمْل ُهَِحَآلَص
 ىلع ةوسكلا مسا عوقول ءِلُجَرَو ةأَرمإل ٌرِْرَحَو ؛ناتكو ِرَرَحُمْلا يف امك ُفرصو
 وجي الف قرع رأ تيهذ نإف ؛قيتعلا ماعطلاك توف بهذ ْمَل ِسْيبَلَو كلذ

 ُةَمِزَل ءةوسكلاو ماعطإلاو قتعلا يهو ي ا قالا نَع ْرَجَع ناف ءِسرّسُمْلا ماعطإلاك
 :يناشلاو «ةيآلا قالطإل ٍرَهْظألا يف اهانت بجي الَو (*"”ةيآلل فاي هلل مص

 ٌةءارِقلاَو <" ت اًعباتتُم ماي الو بك نب ياو ٍجوعسُم نبا ٍةَءاَرقِل ؟بحجي

 تدمع اَمب مذاب نک و مکن اننأ يف غلاب ؛ هللا مک داو ال ۸۹: / ةدئاملا (۷۷)

 رأ مهترنسك زأ كلم نوط ام طس نم َنْيِكاَسَم ورع ُماَعْط ةترافكف نامل
 اوظْفْحاَو ٠ مفلس اَذِإ ْمُكَناَمُيأ رد كيو مق ايمن حل ف وکر نر

 .«نوركشت كلل ا مک ھا | سي كلذک كتاب
 .۸4 / ةدئاملا ا اصف ذج ملا نف :ىلاعت هلوق (47)

 .(ٍتاَعباَتُم ٍماَيَأ ةَنالَن م ماَيِصَف) أي بک نب يأ أ ناك :َلاَع ء سن أ نب عبير ۽ نع © ۷۹)

 )۹۷٥۰(. مقرلا ۹ ةيآلا رسفت :ةدئاملا ةروس :نايبلا عماج يف يرطلا هاور

 . تابام ماي نالت ماييصق) - وعلم نب - هل ادْبَع ءار يف لاق ٍوِهاَحُم نع @
 )2۷٥١(. صنلا :نايبلا عماج يف يربطلا هاور



 Ye َناَمْيَأْلا باك

 نوكي اغإ ذاّشلا نأب :لوألا باجأو ءاهب لمعلا بوو يف ٍدحاولا رك ةذاَسلا

 مومعو ؛ًاريسفت نوكي نأ زوج هنأل توبث الو ًانآرق ةنوك تبث اذإ دحاولا رببخك

 هل تلح نإو يأ ْمُصَي ْمَلَو ةَرظتلا ُهَلاَم باع ْنِإَو “لوا ةروهشملا ةءارقلا
 هناكمب صتخت ةجاحل ةاكزلا ذحأو 2*2ررض ريغ نم لاملاب ريفكتلا ىلع هتردقل ةاكزلا

 . هناكمإب ربتعت ةرافكلاو

 .ًاضيأ َرظنتأ !رضاح ُهَلامو ةبقرلا دجي مول عرف

 ُهّكْلَم اَذإ الإ نهظألا ىلع كيلمتلاب ولو ؛هل هكلم مدعل «لاَمب ٌدْبَع ُرْفَكُي لَو

 ُكِلْمَي :اقر «كلذ يف هل نذأ مث ًاقلطم هكلم وأ امهب دكر رک وا اماَعَط ُهُدّيَس

 هلوقب جرخو «هديس نْذِإ ريغب هترافك جارحإ كلمب ال هنإف ؛كيلمتلا قلطأ اذإ امأ

 ءالولا بقعتسي هنأل ؛حصألا وهو اهنع هقتعيل ًادبع هكلم اذإ ام (ٌةَوُنمِك ْوَأ اماَمَط)

 ىلع َكْلُم ولو كلب ال هنأ نم هانركذ امل مصب ٌرْفَكُي لَب ءدبعلل هتابثإ نكمي الو
 .رهظألا

 هل سيل هن يتلا بحاص مالك ىضتقمف لاملاب َرفكي نأ هل انلق اذإ عر

 .راوجلا يعفارلاو مامإلا هادبأ يذلاو ءمايصلا ىلإ هنع لودعلا

 فيض رضي ناك وأ ليرطلا راهنلاو ديدشلا حلاك موصلا نعي رض ْنِإَو
 نم ىضرلا دوحول ءلذإ الب اص و ِدليَس نذاي ُثِنَحَو فَلَح اكو «لمعلا نع

 م هنأل ءنذإب الإ مص ُب مل نذإ الب «ثنحلاو قلحلا نعي ءاَدجو ْوَأ ءامهيف ديسلا

 ماي نال ماَيصف) امهتءارق نم دوعسم نباو يبأ نع يور ام امأف) :يريطلا لاق ®

 نسم سيل ءيشب دهشن نأ انل زلاج ريغو ءانفحاصم يف ام فالح كلذف سامبا

 . 17ص ه ج :نايبلا عماج (هللا باتك نم هنأ مالكلا

 «نآرقلا روسفت يف يأرلا ليبق نم وهو «يباحصلل ٌمُهَف ماقملا اذه لثم يف ةءارقلا :تلق (40)

 سيل ناك امو ؛عوفرملا ريخ | مكح يف لوزن ببس ناك اميف يباحصلا ريسفت دعيو

 .دحاولا رين ىلع ساقي الو ؛اربخ سيلو صنلا مهف  داهتحاو يأر وهف كلذك

 . ةرورض )١(: ةححسنلا يف (#)



 يف ْنِذَأ ْنِإَو .جحلاك هنم هجارخإو هعنم هل ناكف ؛ررض هيف هيلعو ببسلا يف نذأي

 مالكو «هنود وأ هنذإب ناك نإ رظنُين يأ ىِفِلَحْلا ُراَبيغا :ٌحّصألاَف ءاَمِهِدَحَأ
 اذإ ام يهو : :ىلوألا امأ «هسكعو ثنحلا نود نيميلا يف نذأ اذإ ام لمشي فنصملا

 نأ هل نأ :امهدحأ ؛باتكلا يف هركذ امك ناهجو هيفو هریغب ثنحو نذإلاب فلح

 نأل ؛غنملا :يناثلاو ءهيلع بترتي اميف نذإ فلحلا يف هنذإ نأل ؛هنذإ ريغب موصي

 هححص ام اذهو «ةراثكلا مازتلا يف انذإ اهيف ُهنذِإ سيلف ؛مشْنِحْلا نم ةعنام نيميلا

 ححص ررحملا يف نكل ؛ةضورلا يف هعبنو ؛نيرثكألا نع هلقنو هيحرش يف يعفارلا

 هيفو ؛هنذإب ثِيَحو هنذإ ريغب فلح اذإ ام يهو :ةيناثلا امأو ءانه فنصملا هعبتف لوألا

 ملو ؛لوألا ببسلا وه فلحلا نأل ؛هنذإي الإ موصي ال هنأ :امهدحأ ؛ًاضيأ ناهجو

 ِرّرَحُمْلِل اعبت باتكلا يف ةححص ام اذهو «هيف هسفن رو دبعلا امو هيف ديسلا نذأي

 هيف نذإلاف ءةرافكلا بقعتسي ثسحلا نأل ؛ديسلا نذإ ريغب موصي نأ هل :يناثلاو

 ًاعبت باتكلا يف ام لعلو «يعفارلل ًاعبت ةضورلا يف ححصو «ريفكتلا يف ًانذإ يفكي
 يف نماضلا عوجر ريظن يه ةلأسملا هذهو يفلح ىلإ ثنجلا نم ٍملق بس ٍرَرَحُملل

 اذإ امع هرض ْنَِف) هلوقب ًالَّوأ فنصملا ززتحاو «هباب يف فلس امك ةعبرألا ماسقألا
 ال هنأل ؛حصألا ىلع هذه ةلاحلاو عنملا هل سيل هنإف ؛هوحنو ءاتشلاك موصلا ُهّرضي مل

 هتردقل موصي الو يأ ةَومك وأ ماَعَطب ٌرفَكُي لَم هلو رح صعب نمو هب ٌررضتي
 . ءالولل ًالهأ سيل هنأل ؛هصقنل «قتع آل وصلا ىلع مدقُي ام ىلع

 الب ْثَكَم نوف ءلاَحْلا يف جرحي !اهيف ُمِيقُي ال وأ اهنكس ال لح :ٌلصف

 «ةمادتسالا ىلعو ءادتبالا ىلع عقي ىتكسلا مس ١ نأل عام ْثَعَب إو «ٹنح رذغ

 هدحو يقبو هثاثأو هلهأ جرحأ ء اوسو ءارهش رادلا تنكس :لوقت كنأ ىّرت الأ

 ثك اذإ امأ هعاتمو هلهأ ال هسفن ىنكسىلع فلح هنأل ؟ال ْمُأ فنصملا هركذ امك

 فصلا نا مث تت ل نإ امهر جورخلا نم عن وأ باب ققأ نب ةرذع

 مهريغو حالصلا ناو هيبنتلا بحاصو غابصلا نبا هدو هدفي لو جورخلا ّقلط
 تشي ةشامق كرو هيي ال جرح اذإ هنأب رعش كلذو ؛لرَحَتلا يني جرح اذإ امم



 بډ ناَمْيَألا بانك

 ىلإ ًارظن ؛ًانكاس دعي ًالثم قوسلا ىلإ اهنم جرخخو راد يف ناك نم نأل ءّرظن هيفو
 ؛عاتم عْمَجك :جورخلا ب باساب لغعشا نإو «لححديو جرخج نأ نكاسلا ةداع نأ

 .ًاتكاس دعي ال هنأل ثخ ْمَل بوَ سلو ؛لأ ج اًرخإَ

 ثي مل لاَحْلا يف اَمُهدَحَأ َجَرَخَف ٍرادلا لَه يف ُهنِكاَسُ ب هل َفْلَح ولو

 لَو زادج امه يس ب مل اَذَكَو «ثنح هيف رذع الب اثكم نف ؛ةنكاسملا مدعل

 ماع ىلإ اهوصحل ثنحي :يناثلاو «ةنكاسملا عفرب هلاغتشال «ٌحّصألا يف ٌلَخْدَم ِسِناَج

 يف هيلع هعبتو يمعفارلا هلقن امك روهمدملا هححص ام اذهو «ةرورض ريغ ْنِم ءانبلا

 ٍفْسصُمْلاَو ِرْرَحُمْلا نم ٌبيجعو يوغتبلا ُهَحَّحَّص ام وه باتكلا يف امو ؛ةضورلا
 هيلإو ًاظفل عضاوملا ضعبب ةنكاسملا ديف اذإ هلك اذهر ءروهمجلا اًهلاو ُهاعبات فيك

 اعم اعضوم ىون نإ :ٌرظنْبَف ؛اظفل اهذيقي مل اذإ امأف «(راّدلا ِهِذَمِر هلوقب ةراشإلا

 الإو ىون ام ىلع ةلومحم نيميلا نأ :حصألاف ؛ةدلب وأ ٍةلحم وأ راد وأ وتسيب نم
 ا .ناك عضوم يأ ين ةنكاسملاب تحي

 ٹن الف جراخ َرُهَو جرحي الو اَهِيِف َرُهَو راذلا نعي اَهُلَحدَي ال فَلَح وو
 يت ثنح ماقأف بانتجالا | لوحدلاب ىون ولف ءاجراح الو ًالخاد سيل هنأل ءاذهب

 ل أ ؛ُموَقَي ال وأ بکري ال وأ سلي الأ رهي ال وأ جوري ال أ حصألا
 طاع ِرُهَطَتلاَو «جورتلا ةَ ٍةَماديْساب غيت :تلق ثنَح َلاَوْحَألا وراه مادا دقي

 ةمادتسالا نأب ىر ءامهيف ثنحال هنأ : :حرشلا يف حرص هنإف لاق امكره ءلوُهّذِل

 دم لب ءارهش ترّهطت وأ ارهش تحورت :لاقي ال اذهو «ءادتبالاك تسيل امهيف

 .يقابلا اذكو ًارهش ةبادلا تبكرو ًارهش بولا تسب :لوقي ؛امهريغ فالف رهش

 مث يت ول اهر ؛ًالعف ثدحي م هنأل حصألا يف اي سيل بْيِط ةَماَدِيْساَو ماس و

 طو اَذُكَو بيلا ىلإ بوسنم هنأل ؛معن :يناثلاو :ةيدفلا ةمزلت ال ًمادتساو ٌمّرْحُأ

 اذإ ةالصلا يف كلذ روصتيو اهلك يف حمألا ىلع يأ يل يلف فاز ,ةالصَو ؛مْوَصَو
 دقعني نيميلا نإف اه ًايسان فلح
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 َنِئَي وأ باا لاد ريلهد لوخشب ثيَح ًاراذ لحي ال فَلح نمو لمن
 ياا َماَدُق قاط لوخذب ال الحاد َّدُع بابلا زواج نمو ؛رادلا نم هنأل ءاي

 وغصب َالَو «بابلا جراح دوفعم اوه ٌقاّطلاَو :يعفارلا لاق «رادلا لحد لاقي ال هنأل

 ىلع لصح ول امك ٌمَصْألا يف طوَحُم اذكو هيلع هرس الو طم ٍرْيَغ عطس
 :يناثلاو ,رادماكوْرَلاَو حلا نم رادلا يقي زجاح حطسلا نأل ؛رادلا ناردح ضعب

 دلا ناطيح ةطاحال ؟ثنحي

 ناف الحاد یس ال هنأل ثخ ثني مل ةلْجر وأ ُهَسَأَر وأ ؛ُهَدَي لذا لَو

 يأ ءانَمَدَهْنا ولو الحاد ىمسي هنأل «ثنح اَمِهْيَلَع ًادِمَحُْم اَهِف هَلِجر عضو
 نار ءاهنم اهنأل «ثنَح ناطْيِحْلا ساَسأ يق هب ْدَقَو لخدف ءاهيلع فولحلا رادلا

 رادلا ىَّمَسُم لاوزل ءال اناس ' أدام ذأ ادن ةتليم زأ اذان زا

 ةراعاي ال كيب اَهنُكْسَي ام لوخُدي ثخ لن ر راد ٌلْحْدَي ال فَلَح ولو

 لَمْعَ يأ هك هنري ذأ الإ ! كبف يشتت فضال نأل ٍيبْصغَو ٍةَراَجِإَو
 ْنِم َنّهَوُحِرْخَت ال :ىلاعت لاق هيلا وو ترا ازاحم هب درو َعْرشلا نأل ؛هلوقب
 قذلصب هنأل ؛ٌراَجَم ُهنِإ انلق امنإو جاوزألا تويب نم نم يأ رخت لَو نتو

 ندي هنإ :لاقو ؛قاتلاو قالطلا سنوي نبا ىنثتساو «هنكسم لب هراد تسيل اهنأ
 عوقول بحوم كلذو هلع اةيلغتلا بحجوت ٍنْكّسلا ةي ناب هيلع ضرما ءانطاب

 ديري نأ ل | هك الو ُهُكَلَمَي امب ثنْحَيَو «ءانتسإلا ىلإ ةجاح الف قتعلاو قالطلا
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 .هدصقب المع ةيكسم

 اًهَقْلَط وأ ؛اَمُهَعاَبف تجوز و أ دبع ملكي وا ؛ِدْيَز َراَذ ٌلَحْدَي ل َفْلَح ولو

 لاوزل هتجوز الو هدبع ملكي ملو هراد لحدي مل هنأل ٹي ْمَل ملکو لخدف
 أ ناكل (اَمُهَعاَبَ) لدب (امهكلم لازأف) هلوقب َرَّبَع ولو «قالطلاو عيبلاب كمل
 (ثَحَيَف اَذَه ُهَدْبَع وأ ِهِدَ ُهَتَجْوَر وأ وَِه ٌهَراَذ :َلوُقي نأ الإ ءاهريغو ةبهلا لحديل

 ) )4۸١قالطلا / ١
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 هتدارإب ًالمع كَل ماد اَم َدْيِرُي ن نأ الإ إ «ىوقأ هنإف نييعتلل ًابيلغت

 ل مر عضو ىف بنو عرق با نب طن الخل
 هنأل لوألا ذفنملا ىلع نيميلل ًالمح ءعصألا يف لّوألاب ثنْحَيَو ؛يناثلاب ثني
 ایی امهيلع لمحبي هنأ :يناثلاو هيلع بوصنملا ١ بابلا نود لوحدلا يف هيلإ جاتحلا

 هنيه نأ :ثلاشلاو ءامهيلع تعقو ةراشإلا نأل ؛امهنم ٌدحاو دق اذإ ثنحي ال ىتح

 لوحخدب تنحيف ج ن لا ل وشو ئش نم دتا بابا ىلع لا

 ضسعب تدرأ :لاق نإف «قلطأ اذإ هلك اذهو «لوألاب ثدحي الو هيل ! لّوَحُمْلا ذفنل

 اب ني كب تسنح اي لعب زا اللا مرو هيلع بخ لاحم هذه

 اود وأ ًايِرَصَح ناك ءاوس يأ ةَمْيَخ وأ بش وأ ؛رُجآ وأ ؛رَجَح وأ ؛نْيِط

 ليج اَم لَك هنأل ؛ةغللا يف ةقيقح هيلع عقب تييلا مسا نأل ادني وأ دلا س ار

 اعون ىّوت نإف ؛قلطأ اذإ اذهو عون مسا وه امتإ ارض وأ ةميح ِهُيَمَسَتَو كسل

 ال اهنأل لج ٍراَغَو ؛ٍةَسْيَِكَو ؛ِاّمَحَر ؛راجْسمب ثني الر هيلع لي اهنم

 دوحول «ثنح ُةرَْغَو دز هب اي لحذف ! دز ىلع ُلَحْدَي ال وأ افرع انيب ىّمست
 ال هنود ِهرْيَع ىَلَع لوخألا ىون انإ :لوق يِفَو ؛عيمجلا ىلع لوخدلا ةروص

 حصي ال ءاشتسالا نأ وهو ؛حضاو قرفلا نكل «ةيتآلا مالّسسلا ةلأسم يف امك ْثَدْحَي

 :لاقي نأ خصيو ءاديز آل ! مكيلع تلحد :لاقي نأ حصي ال هنأ ىَرت الأ ؛لاعفألا يق

 ؛لهاجلاو يأ ياللا ثْنِح ُفالِخَف ٌةَروُصُح َلِهَج ولف ءاديز الإ كيلع لس

 ولو تلق «يسانلا ةلأسم يف ءاتفإلا يق ةعامج ففقوتو «ثنحلا مدع امهيف حصألاو

 شنب مس نال تخ مل اتا مهن ره مرق ىلع ملسف هلع مسي آل فلخ
 قطا نرو يحي ناك َسحُم ڈا یون اذإف «ں ضعبلاو لكلا ةدار إ لمت ماع

 طظفللا نأل ال :يناشلاو ؛ ظفللا موسع ىلإ ًارظن ُيَلْعَأ هاو < ٍرسَهْظَأْلا يف ثنَح

 .كشلاب ثنحي الف ضعبللو عيمجلل حلصي

 يأ مَهَدْمَو غابت سوؤرب ثنح هَل هن الَو سرْؤرلا ٌلكأَي ال فْلَح :لصف
 ال اهب سوؤرلا مسا صّصحملا فرغعلاب المع مدغلاو ؛رقبلاو ؛لبإلا سوؤر يهو



 ناّمِئَأْلا بات ل

 الإ «قالطإلا دنع ظفللا نم مهفي الو «ةدرفم عابت ال اهنأل ِدْيِصَو ءِتوُحَو ؛رْيط
 قح يف ماعنألا سوؤرك اسهنأل كانه اهلكأب ثنحي هنإف يأ قدرفُم هيف عات دَ

 ىَّمَسُم دوجول معن :امهدحأ ؛ناهجو ؟دلبلا كلذ ريغ يف اهلكأب ثنحي لهو ؛مهريغ
 :يناثلاو «ةضورلا يف هعبتو ّصنلا رهاظىلإ برقأو ؛ىوقأ اذهو :يعفارلا لاق «سأرلا

 ءانه همالك ٌرِهاظ وهو حيحصتلا يف فصلا ةححصو «البلا فرع المع ؛ال

 «مامحو ؛ِةَماَعَتَو ؛جاَجدَكواَيَحْلا يف هقرافم يأ هيطئاب لبازثولع نخب عيل

 ع ل هب ثنحي تولا دعب بصتلا مع هن قالطإلا دنع مرهفملا هن
 يعفارل ُهَّلْلَع اذك نط شب ثب توملا دعب جرخي هنأل ا

 ةعيماك مارسحلا امأ .كلذ عيمج نيميلا لوا ِريَطَو ٍشْحَوَو ٍلْيَخَو معن ىَلَع ْمحْللاَو
 قالطإ نم مفي ال هنأل كّمَس ال هب ثنحلا مدع ةضورلا يف ىوقألاف ؛اهوحتو
 امهنأل ؛ِنِيَع محش | اذكو يأ ءِنْطَب محشو ءًمحل هللا هام نإو فرغ محللا مسا

 حالا يف بلف لاَحِطَو بكر ؛شرك اًدَكَو ةفصر أع ١ محللا نافلاخي

 قو محلل مكح يهنأ ل يال امل تسيل اهنأل ؛ةئرلاو ءاعمألا اذكو

 لق 8 ْبْلَقْلا يهو ةَمْضُم ٍدَسَجْلا يف ناو الأ :حيحصلا ينو ؛هماقم ٌماَن

 :يناشلاو ءامهيلع مسالا قذيعل هناَسِلَو سار مْحَل محللا يعي رات :حصألاو

 رهف محشو «عراَكألاو دخلا محل يف راج ُفالخلاو «لوألاب عطقلا :حصألاو ءال

 دنع رَمْخَي الهو نيم ٌمحل هنأل ,رمحألا ةطلاخي ال يذلا ُضيبألا وهو يأ ءرسنَجَو

 مرحلو ني الحلا :لرثب لا لور تنیس :َلاَق ؛هط ريب نب نالا نع (485)
 هيل ًاربتسا | تاَهّبْسْمْلا ىقت نا نسف ىمانلا نم ريك امل ل تاهم امهر ن

 إو ال. عقاري نأ كيوب ینا لوح ىغَْي مارک اهبشلا يف عقر نمو بطر
 اذإ ! ةفلُم راسلا يف إو الأ ُُمراَحَم هيضْرأ يف هللا ىح نإ أ «ىمِح کیم لکل
 هاور .[ ُبْلَقْلا يهو الأ ؛هلك ُدَسَحْلا دَسَف تدق | ذإَو كلك ُدَسَحْلا َحّلَص تحْلَص

 .(ه7) ثيدحلا :هنيدل أريتسا نم لضف باب :ناميإلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا

 ثيدحلا :تاهبشلا كرشو لالحلا ذأ باب :ةاقاسسلل باعك :حيحصلا ی ملسمو

( 944/1۷( 
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 َتلَمَح ام الإ امهَموحش ْمِهْيَلَع اشرح: ىلاعت لاق ؛محش هنأل ءال :يناثلاو لاّرهْلا

 . نّيعلاو نطَبلا مخشك ناك امحش ناك اذإو “4 اَمُروُهْظ

 قالطإ مدعل موحللا سنج نم سيل دارجلا نأب مرحلا ةضورلا يف باوصلا عرف

 .افرعو ةغل هيلع مسألا

 هلوانتي :يناثلاو ءامحل هنوك نم هانركذ امل ُهْحّشلا لاي ال رْهَظلا َمْحَض ّنَأَو ” م حب

 امهنأل ءامْجَل الو امُْحَش اَسِيَل َماَّسلاَو َةيِلَألا ّنَأَو ءامحش هنوك نم هانركذ ال

 «نيمسلا محللا نم امهبرقل محلا امه :يناثلاو ءةفصلاو مسألا يف محللا نافلاخي

 اَمُهَلَواَتَيْمَسُدلاَو ءةفصلاو مسالا فالتحال ءَْلََي لَو امام لوا ال لار
 لوا رقبا محلو كلذ عيمج ىلع مسالا قدصل نهد لو ٍنْطَبَو ره ُمْحْسَ
 فالخلاك وهو «حصألاىلع يشحولا رقبلا اذكو ءرقبلا مسا تحت هلوحدل ءاسوماج
 . شحو رام بكف راح بوكر ىلع فلح ول اميف

 اَهنْيَم ىَلَع الكاب ثنَح وله لكا ال :ةَطنحلا ىلإ ارسم لاَ وأو :لئصت
 اهب ثنَح ةَطنحْلا لَه لكا ال :َلاَق ولو ةراشإلاب ًالمع اَهرْبحَو اهبخطبَو
 ءاَهِْبحَو اَهْيِجَعَو اهقنوَسَو اهي ل سأل دوجرل قم هو ةخوطم
 الو ةطنحلا مسا لاوزل اهشيشح لكأف اهعرز رل امك راصف ةطنحلا مسا لاوزل

 اذكو مسالا تحت لوصخدلا مدعل ايي بع لَو رسب الو ارت بطر لوا
 .هانلق امل ُسوُكُعلا

 ُهَمْلَكَف يملا اذ ملكا ال وأ ُةلَكأف رمق بطلا اَذَه لكا آل :َلاَق ولو

 ةررصلا نأل ؛معن :يناثلاو «ةطنحلا يف امك مسالا لاوزل ّحّصأْلا يل ثنج الق ًاخّيش

 ٌءاوش هلعجف محللا اذه لكآ ال لاق ول امك راصف ةفصلا تريغت امو انهه تلدبت ام

 «ٍصُمِحَو وردو القاب زراو ٍرْيهْشَر ٍةَطنِحَك ربح لك لوا رّْبخْلاَو هلكأو

 * 14١. / ماعتألا عم



VATناَمْيألا باتك  

 ُهَلَكأف هدر ولف هدلبب دوهعم ريغ هنوك رضي الو كلذ لك ىلع مسالا قدصل
 .ثنحي مل ُهاَسَحَتَف وسحلاك ةقرملا يق راص ول :ْمَمَن مسألا ! قدصل «ثتح

 نإَو داكا ُدَعُي هنأل «ثنَح عْبصأب لوا وأ ةَفَسُف اقيوَس لكي آل فّلح ولو

 ؛سْكَمْلبق ُةُبرشَي ال ْوَأ دجوي مو لكألا ىلع فلحلا نأل ءال ُهَبِرَسَف ءاَم يف ُهَلعَج

 ابل لك أَي ال وأ «هبرشي مل هنأل لوألا نود هيلع فولحلا دوجول ةيناثلا ف ثدحي يأ
 «لكألا مدعل ال هيرش ْوَأ ءلكزي كلذك هنأل ,ثنَح رعب لكا رخآ آ ًاعْئاَم و

 مدعل لوألا نود هيلع فولحلا دوجول ةيناثلا يف ثنحي يأ ,سگقلابف ُهُبِرْسَي ال وُ
 دازو «هيلع فولحملا لعف هنأل تح ًاياذ وأ اداج ربح لَكَ امس لكا ال وأ

 ايا برش انإَو ءورمعو دسيز ىلع لخدف ديز ىلع لدي ال فلح ول ام هبشأق
 ةزيمتم يأ ةَرِهاَظ ةنيَع تناك نإ ْثدَح ب دَح ٍةَديِصَع يف ُهَلَكَأ نو هلكأي مل هنأل الف

 .دازو هيلع فولحا لعف هنرک نم لبق نم هانركذ ال مام هلاق امك «سحلا يف
 و

 مسا عوقول «سبايو ْبطَرَو جرو نامرو بنعو بطر ةهكاف يف ُلْخْدَيَو
 يف اًمِهرْيْغَو قدير يف بلو خطب اكو قبو ٌنوُمِيَلَو :تْلَق ءاهيلع ةهكافلا
 دعي هنألف ؛بللا امأو «هكاوفلاك اكارداو اجضن اه نألف ؛خيطبلا يف امأ حصا

 نم ال تاورضخلا نم اهنأل ٌنَرَجَو ٌناَجْنْؤاَبَو زاخو َءاق ال «ةهكافلا سباي نم
 روهمجللا نع ةضورلا يف هلقن ا سبا رامشلا يف ُلْحْدَي الو «هکاوفل
 .لاكشإ هيفو

 «نوللاو معطلا يف ةفلاخملل يب ٌلُْخْدَي ْمَل ٌرَْجَو ٌرمَتو خطب قلعا ولو
 ءاندلب يف هيلع هقالطإل ؛ثنحلا :ر حلاو نظن هيفو ٌرضخألا ره يدنا خيطبلاو
 باب يق ُهَدَحَو انه ماعطلا ٌدح اذك (ىوْلَحَو امذأو ٌةَهِكاَفَو انو ُلَواَسَي ُماَعْطلاَو

 اَهَمْحَل لوا ِةرَقَبْلا هذَه نم لك ل :َلاَق وو هعحارف كانه مدقت رخآ دح ابرلا
 قرَو نو ٌرَمَقف ٍةَرجّشلا وله نم وأ ةفراعتلا ةقيقحلا ىلع المح لَو لَو نود



 YAY ناَمِئَألا باك

 ثخ ْمَل ةر الإ لكا رعب تلا لا هله كامل قلع لف

 نسم عاض ول مكحلا د ؛ةمذلا ةءارب لصألاو ءاهيلع فولحما يه نوكت نأ زا

 لامتحال عْيَِجْلاب الإ أري ل طاح هلال أ ر لج لو ةرث شل
 عْيِمَجب رَبي امنا ةنامُرلا هذه نكي وأ ءاهيلع فولحلا يه ةكوزرملا نوكت نأ

 سبل ال وأ تنحي مل هح كرف اهلكآ ال :لاق ولو ؛عيمجلاب تقلعت هني نأل ءاَهبَح

 أ اع اَمُهَسِ إف ءدحرب مو أعم امهيلع فلما نال ءاموخأب تمل ن

 تي اذه لَو اله سلال ؤا حو دقو امهسباب تقلعت هني نأ ار
 دغلا ءيحب لبق يأ لبق َتاَمَق ادع ماعلا اذ َنَُكأتْوَ نار امهنأل ءاَمِهِدَحَأب

 دَعَا يف ُماََّطلا فلت وأ تام انإَو ءدحلاو يلا نمز غلبي مل هنأل يلع ءيا

 اذه ّنَّلُكآل لاق ول امك راصف ربلا نم نكمت هنأل ثْيَح هلك نم هيمن دعب

 لبق يأ ءُهَلْبَقَو ءاعطق ثنحي هنإف ؛فلت ىتح هلكأي ملف هلكأ نم نكمتيو «ماعطلا

 ُهَملتَأ ثإو ءثسحلا مدع :حصألاو ؛هرايتخا ريغب ترفلل ِهَرْكُمَك نالْوَق :نكمتلا

 دقو ناكمم ديقملاك اطرش ناكف نامرب ُدّيقي ربل ا نأل «ثيَح راغل لبق ِرْيَغَو لكأب

 ماسالا دع حصمألا ىلع نم ءيش لکا دن ال فلا يف ثدحي نکل ؛هرایتحاب هنو

 وأ فلت ْنِإَو ءلكألا ناكمإ تقو دغل ! نم ىضم اذإ ثنحي هنأ :يوغبلا حصو

 ءلالهْلا سأر دنع َكَقَح َنَيِضْقأل وأ هرايتخا دعب تان هنأل هَرْكُمَكَف ينج ةف

 ىلع عقي ظفللا اذه نأل هلا َرِخآ سْمشلا بور دنع ضيق هعم اذكو

 اق نإْف «ةبراقملا يضتقت (َدنِع) ةظفل نأل ؛رهشلا نم ىلوألا ةليللا نم ءزج لوأ
 هسفن ىلع ربل توف هنأل ثخ واک رد بورا دَْب ىق وأ ياضقلا يأ

 م ةد دغ الإ جركل غرف ْمَلَو يبيح «هوحنو نزولا ي لک اا

 .هتامدقمو ءاضقلا بابسأب ذئنيح أدتبا اذإ اذكو يأ «ثنح

 يف مالكلا نأل تح الف ًانآْرَق اَرَق و ا

 نم عون هنأل ,ثيح ِهْيَلَع ملف ُهُمْلَكُي ال وأ 0 فرصني فرعلا
 ر

 مدعل ِدْيِدَجْلا يِف الف اَهِرْيَغ وأ دَ هلا ر اًضأ وأ ُهَلَس ُهَلَُم وأ هبت هاك ْنَِو :مالكلا



 ناَمْيَأْلا بات ۷

 راشأ وأ هيناك لب هملك ام لاقیف هنع مالكلا يف : حصي ذإ ةقيقح كلذل مسألا لوانت

 راشأ ٌءاوسو © يت راسا *9هاييسنإ مويا ہلکا نفل: ىلاعت هلوقل هيلإ

 :ميدقلاو «ةرورضلل تالماعملا يف هقطنك هتراشإ انلعج امإو «سرخألا وأ قطانلا

 :ىلاعت هلرقلو ٠چ ارنر لإ ما ةا سالا ملكت الأ كيا ل: ىلاعت هلوقل ؛معن

 (:00 جالو ثمر لسي وأ باج ءاَرَو ن وا ايو ال هللا ُهَمَلَكُي نأ رشد ناک 0

 اهب ُهَمَهْفأ ةي أَرَق ولو نم امن ىلع لف كلا نم ةراشإلاو رمرلا ىنلتس
 ةءارقلا دصقي مل نإو يأ الإ هملكي م هنأل ءثنحُي ْمَل َةَءاَرِق َدصَقَو ا

 جرحي لهف !قلطأ نإو ءاذه لثمي ةالصلا لطبت اذهو «هملك هنأل «ثْيَح «ماهفإلا لب

 .رظن هيف ؟ ثنحلا مدعب عطقنا وأ ةالصلا يف هريظن ىلع

 مسالا قدصل هندي بوت ىتَح لق ذإو عون لب ثيَح ُهَل لام ال أ لمَ
 هكلم يف دعي هنأل دب ىو اَمَو ٍةفِصب ُهُقَنِع ٍقْلعُمَو كلم هنأل دمو هيلع
 «ناسنإ دنع هل ةعيدوك وهف هذحأ ءاش ىتم هنأل رقم ىم ىلع يأ «لاح ٍنْيَدَو

 نأل ؛عنملا :يناثلاو «هنم ءاربإلا حصي ةّمذلا يف تبباث هنأل حصا يف لّجَؤُم اذكو

 وأ ارسوم ُنْيَدلا هيلع يذلا ناك ءاوسؤ ءانه دوجوم الو دوجومب ةفوصوم ةيلاملا

 جراخلاك هنأل ,حّصألا يف بتاَكُم آل «ةمذلا يف لالا توبثل حيحصلا ىلع ًارسعم

 يأ ربْلاَف رضي وأ مهرد هيلع يقب ام ٌدبع هنأل ؛ْمَعَن :يناثلاو ««هكلم نع

 طرت الو ءاهعفرو هيلع ديلا عضوب ربي الو يأ برص ىّمَسُي اًمب ىابلا رسكب

 قالطلا يف فلس دقو ءطرتشُي هنأ :هجو هيفو ُهْمِلْوُي ملو ُهَبَرَص لاقي هنأل مالي

 هيلع صيصنتلل ماليالا طرتشي هنإف يأ ءادْيِدَش ًابْرَض :َلوَقَي نأ الإ ءةحيحصت
 ال هنأل ارض «صْرَكَو يأ ءِرْغَش فتنو َقْنَحَو ضعو لع طوس عضو سلو
 ال هنأل ؛عفدلا وهو يأ ٌرْكَوَو ْمْطَل الو :َلْيِق «هنج هيفن ةحص ليلدب كلذ لوانتي

 )٤۸٤( میرم /1١6. ) )18نارمع لآ (445) .۲۹ / ميرم / 41١

 ) )4۸۷ىروشلا / ١د.



 المو ناّمْئَألا باك

 يف ةفنصللاو «يعنارلا هب مزح امك رض اسهنأ :حصألاو ةداع ًابرض ىّمَسُي

 ءلاكنيب وأ ةَبِرص اب ُهَبْرَصَو هلام ٌدَشَف ٍةَبْسَح وأ طْؤَس ةئام ُةنبرضَيَل وأ «قالطلا

 ىّلَع ضع مارت وأ لكلا ٌةَبَصإ مِلَع نإ وب خارمش ُةَناِم ِهْيَلَع «نوُجْرُع يأ
 ةبشخلا يف هركذ ام ِ؛ْمَعَل «لصح دق ةئالاب برضلا نأل لكلا ملأ ُهَلصَوَف ضْعَب

 ناديع ىلع ةبشخلا مسا نوقلطي فرعب صحت نأ :باوصلاف ءاهظنل اأ ديعب

 اميف خارمش ةئام هيلع لاكثعب ريب ال هنأ : حرشلل ًاعبت ةضورلا يف ححصو «خيراَمشلا

 يجيندنبلا مالك رهاظ ؛َْعْن ءطايس ال ٌباشأ اهنأل ؛طوس ةئام هنبرضيل فلح اذإ

 لَو تسلق «ةعفرلا نبا هدافأ امك باتكلا يف ام يوغبلاو غابصلا نباو يلماحم او

 «ةباصإلا وهو رهاظلاب المع ُمَلْعأ هلل او «صنلا ىَلَع رب عْبمَجْا ٍةَباَصِإ يف كش

 ُةَئَبِرضَيَل وأ ءُْعحاَرف نزلا دَح يف فلس امل ٌقفاوم وهو ري ال هنأ :جّرخم لوق هيفو

 هنبرضيل فلح ول كلذكو «ةدحاو ةرم آلإ هبرضي مل هنأل اذهب رَبي مل ةر

 : حصألا ىلع ةبرض هلام

 ر ر م وس ىلا لأ لس

 هكا اذإ ثني ال حملا :تْلف ءدحوي مو هسفن لعف ىلع َفَلَح هنأل ْثَنْحَي

 ؛ميرغلا لعفب تد الف هسفن لمف ىلع فلح هن أ نم هانركذ ال ُمَلْعَأ هلل او عاب

 ؛هرايتخا ريغ نم ةقرافملا لوصحل هاركإلا يلوقىلع هجيرخت قلطأ نم باحصألا نمو

 ناو «سلخلا رايح عطقي ام انه ةقرافلاب دارلاو ءثنح ال حصألاف هنذا هقراف ولو

 ُهَقَراَف من مِئِرَغ ىَلَع َلاَمْحا وأ هرب وأ ِنْيَيِشاَم اناکو بَ ىَتَح فق وأ رَ

 يفامأو ةقرافملا درحرلف :ةيناثلاو لوألا يف امأ تح رسول ُهَقراَفَف سلف وأ

 ءافيتسا يه :انلق نإو «ةلاوحلا نألف :ةعبارلا امأو «هرايتحاب ربلا توف هنألف :ةثلاثلا

 دوجولف ةريخألا يف امأو .مكحلا يف ءافيتسالاك يه امنإو «ةقيقح ءافيتسا تسيلف
 ؛ثححي هنإف ؛ىّلَصف !ضرفلا يلصأ ال لاق ول امك ًابحار هكرت ناك نإو «ةقرافملا

 ناك نإ ءاصقان ُهَدَجَوَف ُهَقَراَقَو یوا ناو ءأ ءاغرش هيلع ةبحاو ٌةالصلا تناك نإو

 نإو يأ لار «ًءافيتسالا منم ال ةَءاَدَّرلا نأ ْثنحَي مل ادا كَل هَقَح سنج نم



 َناَمُيَأْلا اتك 1

 ُثِيَح ءًاشوشغم وأ ًاساحن ذوحأملا جرخف مهارد هقح ناك نأب هقح سنج ريغ ناك 5

 آل ْوَأ ءيسانلا يف يأ نلْوَقْلا ءلهاجلا وهو يأ ؛وِرْيَغ يِفَو ءلاحلاب يأ ُملاَع

 هنأل «ثسيَح تام ىٌح عقر ملف نكتو ىأرق يِضاَقْلا ىلإ ةع الإ ارکم یر
 يضاف ىَلَع ْلَصْحُيَو ُهَرْكمْلا تيَح ًالوقف !نكمتي مل نإف «هرايتخاب ربلا توف

 وأ هيلإ عجري ماللاو فلألاب فيرعتلا نأل «يناثلا ىلإ عفلاب ريف لر نإف بلا

 ىلإ ذأ سالا قدصل هوغو دلبلا كلذ يف يأ ضا لك رب ضاق ىلإ ةف اإ
 يی فقر ةَنكن نإ تح ايضا ماد ام یو ن كر مل ةآرق رف نالُف يِضاَْلا

 وأ سبح وأ ضرمل عفرلا نم نكمتي مل نإو يأ ألو ؛هرايتخاب ربلا هتيوفتل كرف
 رسب وني مل إو ءثنح ال هيف حصألا ي يأ ,ِةَرْكُمَكَف :بجحف يضاقلا باب ىلإ ءاج

 ربسلا حصألاف قلطأ ولو «هل ًافيرعت ءاضقلا ركذو «نيعلاب هقلعتل ءهلزع َدْعَب هي لإ عفرب

 . هلزع دعب عفرلاب اضيأ

 ىلإ ٌمفرلا ىقك دلبلا ةلمجي امهنم لك ٌلقتسي نايضاق دلبلا يف ناك ول :ٌّعْرف
 بحاص هيف يذلا بناحجلا نيعتي هنإ :لاقي لهف ؛بنامجب لك درفنا نإف ءامهدحأ

 ةيؤر ةلاح وأ فلحلا ةلاح يضاقلاىلإ عفرلا ريتعملا نأ ف فالخلا ىلع جرخي مأ ركنملا

 .رظن هيف ؟ركنملا

 تيالو وأ ةلاكوب يأ ِِرْيَغ وأ هِسْفَنل دَقَعَف يري الؤأ عي آل فلَح :للمف
 ,لعني مل هنأل هل هلْثكَو ٍدقعب ثيحَب الو ءىرشاو عاب هن هنأ هيلع قدصي هنأل ,ْثِيَح

 اهل تتخيل ُهَلَعَف نم لوف بري ال وأ نعي ال وأ لعب ال وأ جورب ذأ
 نأ الإ ءال مأ هيف ليكوتلاب هتداع ترج نم ناك ءارسو ؛هلعفي م هنوك نم هانركذ

 وأ «هتدارإب ًالمع ركذ اميف ليكوتلاب ثنحي هنإف يأ ريع الو َرْه لعق ال انأ دي

 ةيمست بحت اذهو ؛رضْحَم ريس انه ليكولا | نأل هَل ي هلئكَو ٍدْقَعب ثيَح حكت ال

 ثخ هناي ُهَعاَبق اَز َلاَم غْ ال وأ ٠ سكني م. أل ورین رش هلو ال لکرلا

 نم عاب نإو يأ ءآلف الإ «عيبلا مسا قدصل عانتما رأ رجح مكاحلا نذإب اذكو يأ



 VAY ناَمْيَألا باك

 «ثنحي مل ْلَبَقَي ملف هَل بجو اف ُدَل ْبَهَي ال ْؤَأ «عيبلا داسفل ثنح الف ؛نذإ ريغ
 مو لل م رمت ا ألي أ تکو است م
 ىَرْمُعِب تحَبَو ُكْلِمْلا فلختلاو ؛تلصح دق ةبها نأل ؛ثنحي : يناثلاو ؛دحري

 اهب ثنحي الف ةبحارلا امأ «ةبحلا نم ةصاخ عاونأ اهنأل ؛عوطت يأ َةَقَدَّصَو :ىَبقرَو

 ال تيملاو ؛توملا دعب كيلمت اهنأل قيِصَوَو ءاهيف كيلمت ال ذإ ِةَراَغِإ ال .حصألا يف

 ؛حصألا يف هب ثب مَ قصي أل أ كل ال هنأ ىلع ان فقرو ؛ثحي
 يف امك ؛ثنحي :يناشلاو سْكَع الو ةه م ٍةَكَدَص لك ؛معن .ةقدصب تسيل اهنأل

 ؛ًاعاشم يأ وربع م هارت را اهب تحمل ةر با ًاماَعَط لأي ال وا هسكع
 :َلاَق وَ اًدَكَو «ورمع هازتشا لب ؛هيف َقَدّص ديز ٌةاريشا اذه هيف ليق ءزح لک نأل

 مسالا قدصل ءال :يناثلاو ؛روهمجلا لوق اذه ؛حّصألا يف دز ةارتشا اعط نب
 ىَرتشُمب ةارتشا ام طلخا ولو ءءارشلا نم عون هنأل املس ارتش امب ثدْحَيَو

 نکلا ًاملاص ًاردق لكأ نأب يأ ءهلاَم نِم لكا نقي ىح ثدحَي ْمَل ِهِرْيَغ

 حُب ْمَل دز اَهاَرَتشا اراد لذ ال : أ «نيرشعو وتاب رشع فالخ ننكر

 .مسالا قدص مدعل ٍةعفشب اًمذخأ راب



 هيف صأا .طقف ريب دعوا علا فو اس و ل يف َرُه :رذنلا

 ىَلَع ياشلا صن «عاتخإلاو ةَريهَشلا ةنسل ار 4ر ذنب , دوو ىَلعت هل
 .ليحَبلا ني جرحي إو ريب يات أل هار نع ينل حصل ِهتيهارک

 ةرافك ِهِيِفَو مْوَص وأ أقنع يلع للف ! ملك نك : :جاجل ا ردن :ناّرَض َوْهَو
 13سم ادد [ ن يا راف افك رذنلا ةرافك ] :مالّسلاَو اصلا | هْيَلَع هلوقل ءِنْي هب

 ال رربتلا رذن نإ إ فالح ال هن ؛جاجللا رذن ىلع ثيدحلا اذه باحصألا لمح امنإو

 نم رذنلا هبشي هنأل ماس اَمُهْيَأ :لؤق يِفَو ب ًءافو رل ام :لوق يِفَو فكي

 ىلإ ليبس الو نيميلا دوصقم هدوصقم نأ ثيح نم نيميلاو قبر مزتلا هنأ ثيح
 ُةحجَرَو ُةُرَهَظَأ تلاثلا ُتْلُق ,رييختلا بجوف امهليطعتىلإ الو امهيبحوم نيب عمجلا
 .هانلق ال ُمَلْعَأ هلل او ويقال

 «لوخدلاب ةَرافك همر ؛ ءرذن وأ نبوي ةرافَك ّيَلَعَف ! تلخ نإ :َلاَق ْوَلَو
 لوق ىلع ٌعَّرفُم هنإ :يناغلا يف يف هريغو نيسح يضاقلا لاقو «فلاسلا ١ ثيدحلل

 1 7 / ناسنإلا (488)

 نع )١5142/17( ثيدحلا :رذنلا ةرافك باب :رذنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (484)
 ًارذن رذن نم باب :روذنلاو نامبألا باتك :نئسلا يف دواد وبأو .ه رماع نب ةبقع
 :نامبألاو رذنلا باستك :عماجلا يف يذمزلاو ۳١۲(. 4و ۳۳۲۳) ثيدحلا :همسي م
 .(١ه؟م8) ثيدحلا :رذدلا ةرافك يف باب

 1 اممم



 ١ م3 رذنلا باک

 ام نكيلو هيل نييعتلاو برقلا نم ةبرق همزلت :يناثلا لوقلا ىلعو «ةرافكلا بوحو

 ر
 .ةرافكلا نيبو هانركذ ام نیب ريح :ثلاثلا ىلعو «رذنلاب مرمي امم ُهنِيعُي

 نك ٌةَمَقِب ْتْبَمَذ وأ ٌةَمْغِن تْنَدَح نإ ةر مرتي ن

 ِهْيَلَع َقْلَعُمْلا لّصح اذإ كلذ هم زق ا لعق وأ يلع هلل يضرم هللا يفش

 يمت نأ َرَذَن نر غطا عطب نأ رد مر :ْمالَّسملاَو ةداصلا هيلع هلوقل

 :لاقف أوفي ملو هللا اودهاع ًاماوقأ هللا مذ دقو “"'يراحبلا هاور [ ِهِصْعَي الف هلا

5 a٤ 4 
 لاب :برقت يأ ءرربت ردنو

Mm 

 5 5 د

 هلك ءيشب َنْذَنلا يعي ُهَقْلعُي مل إو آلا هللا َدَهاَع ْنَم ْمُهْنيَو

 الف حصي ال :يناثلو ءفنآ روكذملا ثيدحلا طم | ,رّهظأْلا يف همر مص يلع

 طش الو طرب ٌدْعَو وُ رذنلا :بلعث هاكح امك اولاق ةغللا لهأ نأل ؛ءيش همزلي

 يطب يف ام كَل ترن ينإإل :ميرَم نع یلاعت هلوقل اذه لوألا عنمو لذت الف انه

 ردن ٌحِبعَي الو ءارذن همسو طرش ىلع قلعت لو تقلط تقلطأف “""ةيآلا 4. ًارَّرَحُم

 “لسم هاور [ هللا ةَّيِصْعُم يف ردن ال ] :ٌمالَّسلاَو ةالّصلا ِهْيَلَع هلوقل ةَيِصْعَم

 ثيدحلا :ةعاطلا يف رذنلا باب :روذنلاو نامألا باتک :حيحصلا يف يراحبلا هاور ٤۹( ٠إ

 :نئسلا يف دواد وبأو )1۷٠٠١(. ثيدحلا :كلع ال اميف رذنلا باب يفو «(35535)

 .(۳۲۸۹) ثيدحلا :ةيصعملا ىف رذنلا يف ءاح ام باب :روذنلاو ناعألا باتك

 ثيدحلا :هللا عيطي نأ رذن نم باب :نامألاو روذنلا باتك :عماجللا يف يذمولاو

 هتك

 نب ننوكللو نفصل ولصق نِم اَناَنآ نيل هللا َدَهاَع نم مهمو ۷١. / ةبوتلا (491)

 يف اقا ْمُهَبَفْعَأَف .ُنوُصِرْعُم ْمُهَو اولو هب اول هضم ْنِم ْمُهاَنآ امف .نيجلاملا

 ۷١-۷۷. تايآلا هوُدَعَو ام هللا | اوفلخأ ام لي مو ىلإ مهبول

 اررَحُم يطب يف ام كل ترد ينإ بر َناَرْمِع ٌةأَرما تاق إل ٠١: /نارمع لآ (437)

 .4ميِلعْلا ميِمسس ُعيِمسلا تنا كلنإ ينم لق

 ثيدحلا :هللاةيصعم يف رذنل ءافو ال باب :رذنلا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (495)

 باتك :ننسلا يف دواد وبأو ي هللا لوسر ةقان ءابضعلا ةصق يف )١١41/8(

 .(1815) ثيدحلا :كلمتي ال اميف رذئلا يف باب :روذنلاو ناعألا



N4» رّذدنلا با 

 الف ًءادتبا عرشلا باجيإب بحاو هنأل ؛ناضمرو سمخلا ةالصك يأ بجا الو

 .هياجيإل ىنعم

 ران ل ] :لَّسلَو ةالّصل هيلع هلوقل ههَمَرَْيْمَل هكر وأ حابم لغ ردن ولو
 نيب ةَراقك ُهَمِزَل فلاح نإ نل «“؟دواد وبأ هاور [ هللا هَ وب يغب ا الإ

 ضرفلا يفو هيف اذك حرشلل عيت ةضورلا يف هحجر ام فالح اذه حّجّرُمْلا ىّلَع

 .باوصلا هنإ :ِبْدَهُمْلا حرش يف لاقو :ةيصعملاو

 لصأ يف حصألاف ؛هيف باوث ال روظحم ةحابتسا هنإ :انلقو ؛َقَلَحْلا رذن ول عرف

 . هفالح بْيْنذتلا يف برقألاو ؛هبوجو ةضورلا

 دق نإف «ةمذلا ةءارب ىلإ ةعراسم ليج بدن ماا مص ردن ولو : لصف

 الو قيرفت ديقي مل نإو يأ راج الو ءهمزتلا ام المع بجو قالام وأ قير
 اس أ نيرا ىلع اولا وصح الواو قرشا زا الر

 ضي ات ْنِإَو هرذن يق لحدي ال نأ ىلوأف قلطأ اذإف هر دعت اهموص

 اهيف ىنعمل ترطفأ امنإو «موصلل لباق نامزلا نأل ِرَهْظَأْلا يف ُءاضَقْلا بجو سافنو
 ال ُرَهْظَألا :ْتْأُق رجا هعبتف يوغبلا هحّجر ام اذهو «ناضمر موصك يضقنن

 ملف اهيف موصلا لبقي ال ضيحلا مايأ نأل ُمَلعَأ هل او ٌروُهْمُجْلا ْعَطَق ِهبَو بج
 الو هتيرفتل اضف بجو رغ الب اسوي َرَطْفَأ نِإَو «ديعلاك اهرذن يف لحدت

 نِإَف ءناضمر يف امك دوصقم هنأ ال تقولل ناك عباتتلا نأل «ةنس فانيسا بجب 1

 :يناثلاو «ادوصقم هنوك ىلع لدي عباتتلا ركذ نأل حملا يف بجو َعْباَتلا و

 «بَجَو عباَلا طّرَشَو ِةنيعُم َرْيَغ وأ ىوغل ةنسلا نيعت عم عباتتلا طرش نأل بجي ال

 :ماحرألا ةعيطق يف نيميلا باب :روذنلاو ناميألا باتك :نئسسلا يف دواد وبأ هاور (454)

 ةعيطق يف نيمي الو للا ةو هبىغتيي اَميِف الإ رذن ال ] :هظفلو .(۳۲۷۲) ثيدحلا
 .هل ظفللاو ١۸٠ص ۲ ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو .[محر
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 اهنأل قرشا ديلا َرَطْفأَو هضْرَف ْنَع نامر ُمْوُص ُهُعَطَْي الَو «همزتلا ام المع
 مصي ملو ةنس موص مزتلا هنأل سلا رخآب ةَليصَعم اعاي اهيو ءاعرش ةانفتسم

 مل نإ ءامهليلدب امدقت ءنآلوَقلا هئاًضق يِفَو «ضْبَح ُهُعّطْفَي الو «ةنس مزتلا امع

 ينثا وأ ًاموي نيتسو ةئامثالث موصيف مازتلالا مدعل بجي ْمَل عباتتلا يعي طرشي
 موص برجر نأل ْناَضَمَر يِناَنُأ ضي مل ادبأ نينا َمْوَي وأ «لالماب ارهش رشع

 رهظألا يف قيرشتلاو َدْيملا اَذَكَو «رذنلا اهيلع دقعني الف رذنلا ىلع قباس ناضمر

 :يناشلار «تاضمر موصل نيعتي هنأ امك راطفإلل نيعتي اذه نأل ناضمر يف يناثألاك

 «تاضمر يناثأ فالخب رذنلا هلوانتف قفتي ال دقو قفتي دق كلذ نأل ءءاضقلا بجي

 مزال ةنسلا يف اهعوقو نأل ؛يضقي ال انلق ثيح ةنيعم ةنس موص رذن اذإ ام فالخبو

 نينثا لك نأ مهري فنصملا مالك نأ :ْمَلْعاَو مزالب سيل نينثإلا موي يف ديعلا عوقوو
 كلذك سيلو قيرشتلاو ديعلا يف فالخلا نايرح عم اعطق اهيضقي ال ناضمر ف عقو

 ُمْوَص ُهُمرَل ولف «فالخلا هيفف ديعلاك وه ناضمر يف ةعقاولا نيناثألا نم سماخلا لب
- 

 سارت

 هنأل ةرافكلا رذنلا قبس اذإ يأ ءاَمُهيناتَأ يبطقَيو اَمُهَماص ٍةَرافَكِل اعاي نْيرْهَس
 ةرافكلا َتَقَبَس نإ يطق ال :لؤَق يِفَو «هدعب نيرهشلا موص هسفن ىلع لخدأ
 :ُسْلُق رذنلا ىلع اهبرجو مدقتل ناضمر يف ةعقاولا نالا يضفي ال امك نذل

 موصل نيعتم ريغ تقولا نأ :هلباقم هجوو هانلق امل ُمَلْعَأ لاَ رها لَْقلا اذ

 فالفخب ىضق كرت اذإف هرذن نع تعقرل امهيناثأ نيرهشلا يف ماص ولو «ةرافكلا

 يف يعفارلا مهعبتو «نييقارعلا نم ةفئاطو يرغبلا دنع رهظأ وهو ناضمر نيناثأ

 فالحخلا رَّهْظألا يف «نيناثألا يف عقاو يأ «سافنو ضَبَح َنَمَر يِضقتو رّرَحُمْلا

 مدعف تناك نإف ؛ةبلاغ ةداع اه نكي مل اذإ اميف فالخملا لممو «ديعلا یف رم امك

 اهتداع يف عقي يذلا مويلا موص دصقت ال اهنأل ؛رهظأ اهتداع يف عقي اميف ءاضقلا

 ش . رمألا حتسفم يف ابلاغ

 .سافنلاو ضيحلاك ضرما عرف
0-7 

 را ل 2 ارت 2م 2 PE rT: ru تەق دعو فش هە

 ماَص هين مث عوبسأ نم اموي وأ «مزتلملاب ءافو لبق مصي مل يغب اموي وأ



 لكلا با 4۲

 ام ىفو دقف وه ناك نإو يأ اضف ْعَقَو َرْه نكي ْمَل نإف ةَعُمْجْلا َوُهَو ُةَرِخآ

 . لصألا نم اهعجارف ةدئاف انهو مزتلا

 هموص نأل حْيِحُملا ىلَع هما ُهَماَمَتِإ ردن لفن مص يف عرش ْنَمَو :ٌلْصق

 ضعب موص رذن هنأل ؛حصي ال :يناثلاو «مامتإلا همزليو رذنلاب همازتلا حصيف حيحص

 دق هنأل ٌمْوَي ُهُمَرَْي :َلْيِقَو «ةبرقب سيل هنأل دِقَعنَيْمَل ِْوَي ضْغب ردن نإَو «مويلا

 ناب مث كسلا موي ًارطفم ّحبصأ نم قح يف امك راهنلا ضعب كاسمإ يف رمألا درو

 اعرش ًادوهعم وه سيل موي ضعب موص نأل ؛همايصيلإ ليبس ال نكل ناضمر نم هنأ
 نأب نكمم هب ءافولا نأل دانا :رَهظألاَف ببر مردف موي وأ «لماک موي همزلف

 نأل ؛مودقلا دعب موصلا هنكمي ال هنأل ءال :يناثلاو ءاليل يونيو ادغ ُمِدْقَي هنأ ملعي

 مق كإف «ارتلالا وغلي مزتلملب ءافولا نكمي مل اذإو ءضرفلا موص يف طرش تييبتلا

 موصل ةلباق ريغ تاقوألا هذه نأل ْيَلَع َءيَش الف ْناَصَمَر يف وأ دبع َمْوَي وأ الي

 ْوَأ ٌرِطْفُم َرْهَو اراهت وأ هلل اركش رخآ ًاموي وأ دغلا نم موصي نأ بحتسُي معَ

 «هتافف نيعم موي موص رذن رل امك ءاَذَه نع ٌرخآ ٌمْوَي بَجَو ارن وأ ءا ٌمِئاَص
 اموي مئاص هنأ َناَب هنأل ؛هيف وه يذلا بحاولا موصلا ديعي نأ يعفاشلا بحتساو

 بجي :َلْبِقَو سحآ موي همزاي يأ َكِلَدَكف الفن ٌمِئاَص َرْهَو وأ ؛موصلا قحتسم حش

 رذن مث عرطت مرص يف لحد نمک ًاضرف هرخاو ًاعوطت نوكيو يأ فكي ,هيِفكيَو ُهُمِيِوت
 هِموُدُق موي يلاتلا ميلا مص ّيَلَع للف يز َمِدَق نإ لق زلوم همزلي هماهتإ

 ُمْوَص بجو ءاعبْألا يف اًمِدَقف دعب سْيوخ لو ُمْوَص يلع هللف ةوُرْمَع مق نِإَو
 . لوألا فالخب هموص رذعتل ءٌرخآلا يِبضَقَبَو نْيرذنلا لو ْنَع سْيمخلا

 ىلع هرذن مص ؛هيودق موي سما ٌموصأ نأ َّيَلَع ِهَلِلَف يز ٌمِدَق نإ :لاق ول :ٌځْرَق

 بذهملا حرش يف هركذ بهذملا

 :ُبَهْذدَمْلاَف مارح اب هفصو وأ يأ ِناَيِإ ذأ ها حت ىلإ يشعل ر :لصف
2 
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 نأ رذن نمك عرشلا يف لصأ هل تبث ام ىلع لومح رذانلا مالك قلطمو «برقلا

 وأ جحلاب وه عرشلا يف مارحلا تيبلا دصقو ؛ءاعدلا ال ةدوهعملا ةالصلا همزلي ىلصي

 ىلإ يشمأ :لاق نأب ؛مارحلاب هفصي مل اذإ امأ «نالوق هيف يناثلا قيرطلاو «ةرمعلاب

 قباسلا هنأل ؛مارحلا تيبلا ىلع لمحي هقلطم نأ :امهدحأ نالوقف «هيتآ وأ هللا تيب

 ؛هرذن دقعني ال هنأ :يعفارلل اعبت ةضورلا يف امهحصأو رركذملاك ريصيف مهفلا ىلإ
 مل ناَيتإلا ردن تإ «ىلاعت هللا تيب دحاسملا عيمج نأل ؛مارحلا تيبلا يوني نأ الإ

 ىوس امم هريغو باهذلا رذن ول اذكو ءاعطق بركرلا هل لب يأ يشم همر

 يملا ْبوْجُو :ٌرَهْظَألاَف ءايِشاَم ريع وأ ّجُْحَي نأ وأ يشمل ردن نِإَو ءيشملا

 نأ :امهدحأ ؛نالوق هيفو ءايشام وأ لضفأ ًابكار جلا نأ ىلع بم فالحل

 هب ًءادتقا ةضورلا يف ُهَبَوّصَو بذهملا حرش يف فنصملا هححصو «لضفأ بوكرلا
 حصو ءرثكأ هيف بعتلا نأل ؛يعفارلا هححص ام وهو ٌلضفأ يشملا نأ :يناثلاو ديك

 هجرخأ امك [ كبّصن رذق ىَلَع كر ] :ةَسِئاَعِل لاق ُملَّسلاَو ةالّصلا هيلع هنأ

 بوكر لا انلق نإو ءرذنلاب مزل ؛لضفأ يشملا :انلق نإف (©' ””امهئيدح نم ناحيشلا

 «يعفارال ًاعبت اهريغو ةضورلا يف هركذ اذك ءرذنلاب يشملا مزلي مل انيوس وأ لضفأ
 نكل يشملا مزلي ال هنأ هاضتقمو «فلس امك لضفأ بوكرلا نأ باوصلا لاق مث

 يف لاقو ءدوصقم هنأب بذهملا حرش يف هللعو هريغو باتكلا يف هموزل ححص

 هنأ هاضتقمو «لضفأ يشملا انلق اذإ يشملاب ءافولا همزلي هنأ :ةضورلا لصأ نم عضوم

 .لضفأ بوكرلا انلق اذإ الإ مرلي ال

 هل :ليقو ؛ِنْئللَحَتلا للحم ىتح :امهحصأ ؛ناقيرط هيشم ةياهن يف :ّْرَف

 .لوألا ٍلُثَحّنا دعب بوكر لا

 وأ تانقيملا نم مرسحأ ءاوس يأ مِرْحُي ثْيَح ْنِمَف ًايِشاَم جْحَأ :لاَق ناك ن

 ثيدحلا :بصنلا ردق ىلع ةرمعلا رجأ باب :ةرمعلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (195)
(YAY)ثيدحلا :مارحإللا هوجو كايب باب :جسحلا باتک :حيحصلا ي ملسمو  

 . 27ص " ج :دنسملا يف دمحأ مامإلاو )١701/170(.



 رذنلا باك ¥4

 يِيشْمَأ :َلاَق ْنِإَو «مارحإلا تقو نم جحلا أدتباو جحلا يف يشملا مزتلا هنأل ؛هلبق نم

 نسم هيلإ جرخي نأ هلوق ةيضق نأل حَصألا يف هِلْهَأ ِةَرْيَوُذ نمف ىلاَعت هللا تيب ب ىلإ

 يشميف ةرمعلا وأ حلا نايتإلا نم دوصقملا نأل ؛تاقيملا نم :يناثلاو ًايشام هتيب

 نع ًابكار هح يأ ُةأَرْجَأ ٍردْعِل بيرق يشَملا اجو اذإَو مرحي ثيح نم
 طرش ىلع دانسإب دواد ربأ ىور ال ءرهظألا يف ٌّمَد ِهْيَلَعَو ءرذعلا ناكمل رذنلا ةَّجَح

 ُلوُسَر ارم تيا ىلإ يشق نأ ترد ةَبقُع تحأ نأ ] سابع نبا نع *يراخبلا
 ةالصلا رذن ول امك ؛هيلع مد ال :ينانلاو "۲ ايْدَه يِدْهَتَو بكرت نأ يي هللا
 حلا فالق لاملاب ربحت ال ةالصلا نأب :لوألا َقّرْفَو .رجعلل ادعاق ىلصف ًامئاق

 .مدب هكرت ربجي ال هنإف ؛هبجون مل اذإ امع يملا انْبَحْوُأ اذ :ًالوأ هلوقب ززتحاو

 .رهظألا ىلع ةاش ٌمدلا 0

 راصف هيه الإ ي لو جحلا لصأب هنايتإل ءِروُهشَمْلا ىع ةأزج
 هفرت هنأل مَ ِهْيَلَعَو ءمرتلا اع تأي مل هنأل ؛ال :يناثلاو «تاقيملا نم ر مارحإلا كرك

 باتا ًايوُصْعَم ناك ناف هيسفنب ُهَلغِفُهَمَِ ًةَرْمُع وأ احح ردن ْنَمَو ةفص كرب

 .مالسإلا ةجح يف امك

 ۾ رس
 نامزلا ثداوحو نايسنلل هضرعي الس ءناكمإلا لوا يف ُهُلْيِجْعَت بحي >تسیو

 ناو مالسإلا ةجحك ؟ هِلاَم نِم حح َتاَمَق ل و عةمذلا ا ةرداسو

 هلاق ؛الف هلبق هعنم نإف «مارحإلا دعب هعنم نإ يأ ُياَضَقْلا يو

 نيحخيشلا طرش ىلع :(۲) ةحسنلا (#)

 :ةيصعملا يف رذنلا يف ءاح اس باب :روذنلاو ناعألا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور (4945)

 مسقلا يف :حارتقالا يف ديعلا قيقد نبا هلاق ؛يراحبلا طرش ىلع .(51؟5557) ثيدحلا

 مهنع حرث مو حيحصلا يف يراحبلا مهنع جرح موق اهاور ثيداحأ يف :سماخلا

 .عبارلا ثيدحلا :هللا همسر ملسم أ



 146 رذنلا باك

 ِرَهْظَألا يف ًالَق ودع ْوَأ هيلع ردقي مو ةنسلا كلت يف حص روذنملا نأل «يلوتما
 نيّدلا بر وأ ناطلسلا هعنم ول اميف نايرجيو «هب عطقو ؛معن :يناثلاو ءرذعلا ناكل

 . هئادأ ىلع ردقي ال وهو

 .ضرملاك هيف ٌلَداَضلاو ٌقيرطلا أطخعو كايسدلا :ٌّعْرَ

 فالخب يأ ُءاَضَقْلا بَجَو ودع وأ ُضَرَم ُهَعَْمَف تق يف امص وأ ةَالَص وأ

 زجعلا عم ةالصلاو موصلا بجي دقو «عرشلاب بحاولاك رذنلاب بحاولا نأل ؛جحلا
 نييعت فنصملا مالك رهاظ نأ :ّمَلَعاَو ءةعاطتسالا دنع الإ بجي ال جحلاو رذنلاب:امزلف

 ؛موصلا يف ةضورلا لصأ يف هححص ام وهو رذنلاب نيعملا تقولا يف ةالصلاو موصلا
 ةالصلا يف مزج فاكتعالا باب يف هنكل ًاضيأ ةالصلا يف راج فالخلا نإ :لاقو

 ءاَهب نم ىلع هب قدَصْنلاَو كَم ىلإ لمح هم ايده أ «يعفارلل ًاعبت نيعتلا مدعي

 ىَلَع ُْقُدَصَتلا وأ "تكلا غاب يده :ىلاعت لاق ًانطوتسم وأ ناك ابيرغ يأ

 يف موصلا هل لب يأ نعي ْمَل دب يف ًاموَص وأ مرتلم اب ءافو ُهَمِزَل نعم ٍدَلَب له
 ال مارحإلا تابجاو لدب وه يذلا موصلا نأ امك اهريغ وأ ةكم نيع ءاوس اهريغ

 « ينأيس امك ىتثتسا ام الإ ةليضفلا يف دجاسملا ءاوتسال قال اکو «مرحلاب صتخي

 ةَوَمْلا جلسو :لْؤق يِفَو «هب كسلا قلعتو هلضف مظعل ماَرَحْلا دجمَملا الإ
 ٠۹١ صلا ثيدحلا هب ّقّطَن امك امهيلإ ُلاَحّرلا هع ناَدَجْسَ امهنأل ىَصُقَأْلاَو

 ملغ لل او ارحل دجْسَمْلاَكاَمُهنْغت رَهظَألا :ُتْلُق .مارحلا دجسملاك ر ذنلاب ايف

 هه / ةدئامل (4۷)

 الجاسم ةّنالت ا ذر لاخلا دت ال :َلاَم دي يح نع ؛هفظ رره يبأ نع )64۸(

 :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ىّصفألا دحلسمو كيلوا دحر ؛مارتسلا دحل
 باتک :حيحصلا يق ملسمو )١185(. ثيدحلا :ةكم دجسم يق ةالصلا لضف باتك

 ديعس يبأ نع (8717/415) ثيدحلا :هريغو جح ىلإ مرحلا عم ةأرملا رفس باب :جحلا

 (١١/7910١ه) ثيدحلا :دجاسم ةنالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال باب ينو «يردخلا
 .متأ ديعس يبأ ثيدحو «ةريره يبأ نع



 ردنلا باك 1۷

 كسنلاب نادصقي ال امهنأ :هلباقم هجوو «ةزوارملا هب عطقو يطيوبلا ف هصن وه مث

 ىلع هرذن نع جرحت مارحلا دجسملا يف ىلَص ول :لوألا ىلعف «دحاسملا رئاس اهبشأف

 ألا ىلع سكع الو ىصقألا ماقم ةنيدملا دجسم موقيو «سكعلا فالخب حصألا

Eريثكلاو ليلقلا ىلع ٌعقي سنح مسا موصلا ١ نأل  

 ْوَأ ةثالث عمجلا لقأو مم مايألا نأل ءةالدف اما و أ هيلع داري الف عوي نقيتللاو

 بجاو لقأ ىلع المح ءَناَتعْكَرَف الص ْوَ هيلع مسالا قالطإل ناك ام ةَقَدّص

 لوألا ىع ةمكر يهو ةزئاح لقا ىلع الج عَ :لَْق يفز اهي عرشلا

 انأل ءآل :يناثلا ىَّلَعَو ع رشلا بجاوب هانقحلأ انأل قرذَقْلا َعَم امه ُماَيِقْلا بجي

 عرش ةبجاولا ةبقرلا ىلع هل الم ِةَراَفَك ههر لوألا ىَّلَعَف اقع وأ هرئاجي هاتفا

 ُنَهظَأ اه يناثلا :ُتْلُق ىسالا عوقول ةرفاكو ةبيعم ولو يأ َةَبَكَر يناثلا ىَلَعَو

 َنِّيَع ناف ءلضفأ وه اع هنايتإل ةَلِماَك ُهآْرْجَأ ِةَبْيِعَم ٍةرِفاَك َقْنِع رأ ,ُوَلْعَأ لاَ

 ولو هنيعب رذنلا قلعتل بيعملا وأ َرفاكلا ّىتعأ نأ أ يلع هلل :لاق نأب يأ «تنّيعت ةصقان

 فالخب «مزتلا ام نود هنأل < ادعاق رجب مل امنا هلص ْرَأ فرشأ لوذبملا ناك

 وه ام هنايتال اا اهيلضيا ذأ روع فلا ادعاف كالا ولت اذإ ام وهو يأ هِسْكَع

 اذك ءاهيلع راصتقالا هل ةعكرب هرذن يف حرص ول امك ًادعاق يلصي نأ هلو «لضفأ

 فنصملا اذكو «ريغصلا حرشلا يف هيف فالخلا ىفنو عضرم يف انه يعفارلا هب مزج

 ةردقلا دنع مايقلا موزل باحصألا نع مامإلا نع عضوم يف ايكح امهنكل ؛ةضورلا يف

 ةسكر رذن اذإ ام نيبو هنيب ًاقرف اوفلكت مهنأو «عرشلا ب بحاو ىلع روذنملا انلمح اذإ

 ةءارق و «فالخلا ىلع امهليزنت بجيف قرف الو :لاق «ةعكر الإ عدا ا

 رذسلا ُداَمِعنا :حيِحصلاَو ةعاط كلذ همر ةَعامجلا وأ «ةنيعم ةَّروُس وأ ةالّصلا

 بغر عراشلا نأل مالّسلاو ٍةّزانج عيش ةداعك ادن بجت ل ةر لب

 عاضوأ ىلع تقيل اهنأل ؛ ؛عنملا:يناثلاو «تادايعلاك يهف ؛اهب ب ري دبعلاو اهيف

 .تادابعلا



 قربنا يارب
 سرور فلا للا نم

 راضقلا باک
fe 

 ماكخإ للا يف َرْهَو ةَيِطْعأَو ءاطغك ةّيضقأ ُهُعْمَحَو «ةيآلولا دملا :ُءاَضَقْل
 دقو ُبَحْوَأ شیو يكل اضن انضم نویو يره ألا لف انک فرو شل

 اذار :ىَلاَعَت هلو اَهنِم تايآ باكل ّنِم هيف ٌلْصَألاَو .ءاَدألاَو ماّمنإلا ىت ىنخيبر

 ةروهشم ةَحْيِحَص ْتْيِداَسأ ةسلا َنِمَو “4 لذعْلاب اوُمُكْحَت نأ سالا نيب مُتسكَح

 بارض ل باس مث دهسا محل مكح اإ  :ٌمَدَسلاَو ةالّصلا يلع لوق اهن

 نب وِرْسَع ثي اح نم هح ىلع فَ [ ر هَ اطخأ م دهسا َمكَح ااو
 . “ماعلا

 ُهَمِزَل ءاضقلل يأ َنّيعت إف «يعنارلا هلاق امك عامجإلاب ةَياَمِك ضْرَف َوُه
 هليصحت يف لاملا لذب همزليو هبجاو نم جرخي هب نأل ؛هيلع ْضَرْعُي مل نإ يأ ملط

 هالو تاکو حلم ُهْرْيَغ ناك ناق «هيلع نيعتي مل نإو يآ دلو «هيلإ جاتحا ن

 لضافلا دوو عم لوضفملل قعدت ىّمْظُعْا ةَماَمإلا نأ ىلع ءانب قل لوط

 اذإ امع هب زرتحا مهالي ناكو) :هلوقو «هباقم ىلع ءانب ءال :ٌلْيقَو حصألا رهو

 .دجوي مل ول امك هنإف ؛هالوتي ال حلصألا ناك
0 

 .هر / ءاسنلا (۹۹)

 اذإ مكاحلا رجأ باب :ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك :حيحصلا ف يرامخبلا هاور (500)

 رجأ نايب باب :ةيضقألا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(7759) ثيدحلا :دهتحا

 .(1115/1) ثيدحلا :مكاحلا
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 ءاَضَقْلا باك ْ 1۷4۸

 حرص امك هتيلوت مرحت الو يأ مُرْخَي :َلْيِقَو رطخلا نم هيف ال هبط ُةَرْكْبَ
 اعرف همزلي الو يأ لوقا ُهَلف ُهَلْثِم ناك نِإَو «مامإلا هلكشتسا نكل ؛يضاقلا هب

 .هريغ هب ماق

 رش هب وُجْرُي «سانلا نيب روهشم ريغ يأ ًالِباَخ ناك نإ ْبَلَطلا بدبو
 لاملا تيب نم ًايِفْكَم َراَص يلو اذإو «ةرهشلا عم يأ هقّْرلا ىلإ اجاتخُم ْوَأ ؛مْلِعْلا

 لوبقلاو بلطلا يأ ؛ةكرت ىلوألاَ ءايفكم ةرهشلا عم ناك نإو يأ الإ هب عفتنيل

 هللا .حجّصلا ىَلَع ُهَرْكُبَو :تسْلق .هباكترا ىلإ ةحاح ا

 ام اذهو «فلسلا عانتما لمح كلذ ىلعو ؛هبلطي مل نإ بلطلا يأ ُمْلْعَأ

 الف يأ فةيحانلاب ِهِمَدَعَو نييغتلا يف ٌراَبيْغالاَو ءاضيأ و ن س

 .يلو اذإ هلوبق الو اهب حلاص الىرحأ ةدلبب ءاضقلا بلط ءاضقلل حلصي نمىلع بجي

 ال ثيحب ددع ةاضقلا نم ىرقلا يف نوكي نأ بحي :لازغلاو ٌمامإلا لاق عرف

 .رظن ديدحتلا اذه يفو ىوُدَعلا ةفاسم نييضاقلا نيب تركي

 َلَعْحُي نرو :ىلاعت لاق ٌرِقاَك ىلوب الف يأ ُمِلْسُم :يضاقلا ٌطْرَشَو :للمق
 فلكم هيد أ ىلع آضنأ لوب الو "4س نيييؤلا ىلع نيف هل
 يأ ٌنَكَذ .اضي ءأ هصقتنل ٌقيقر یر الف يأ رُخ .امهصقنل ثرنب الو يص یر الف

 .هصقنل قساف ىو الف يأ لع .يهك لِكشُملا ىلتخلاو ؛ اهصقنل ةأرما یو الف
 ال ىمعألاو ءراکن نإو رارقإ نيب قري ال ةيلكلاب ٌمّصَألا نأل ,قِطان ؛رْيبعَب ؛ٌعْبِوَس

 ىنعم يقو «اكحألا ذا ذافنا ىلع ردقي ال سرحألاو «بولطملا نم بلاطلا فرعي

 حص اهفرع هنم تبرق اذإ ناک ول معن وصلا فرعي الو حابشألا ىري نم ىمعألا

 .هوحنو ريكب ُرظن لَا نمو ٌلْقَعُم ىو الف يأ فاك .ىّشْعَألا ةيالو حصت امك

 هربغ ديلقت ىلإ جاما ءاهقرُطو ةيعرشلا ماكحألاب ٌلِماَج ىَلوُي الف يأ ءٌدِهتْجُم
 نآَرُقْلا نم فرغي نأ دهتجا يأ وهو لوا ءاضقلاف ىوتفلل حلصي ال هنألو ءاهيف

 141 / ءاستلا (ةءكز



 1444۹ ِءاَضقلا باك

 يآ لام سْلَح ليق امك ماكحألا يآ اهعيمج ال يأ ماكخألاب قلعي ام ةنسلاو
 ُةّصاَخَو ظن هركذ اميفو ماكحألا اهب قلعتت ىلا رابخألا اذكو :ينايورلا لاق

 ُهَلَمْجُمَو هقلطمو هديقمو هسكعو صوصخلا هب ديرأ يذلا ماعلاو يأ ُهَماَعَو

 رِاَوعُمَو ءااهرب نبا لاق امك لوزتلا بابسأو يأ ومو ُهَحانو نيمو
 ءافْغَضَو ةو ةاَورلا َلاَحَو َلَسْرُمْلاَو ؛َلِصَمُمْلاَو احلا رهر يأ ريع ةنسلا

 درو عرشلا نأل ءاوخنو َةَعَل ِبَرَعْلا ناَسِلَو «ماكحألا ريرقت ىلإ ُلّصَرَعُي كلذب نأل

 فرعيف ؛هنايبو هلامجإو هدييقتو هقالطإو هصوصحو ظفللا مومع فرعي اذهبو ةيبرعلاب

 ْمُهَدْعَب ْنَمف ٍةَبَحّملا َنِم ِءاَمَلعْلا َلاَوْقأَو قنسلاو باتكلا ٍمْهَف نم هنم دب ال ام
 َساَيِقْلاَو ءثلاث لوق رايتعاب عامجإلا َفِلاَخُي ال ىتح يأ ءًافًاليخاو اعامخإ
 لب مولعلا هذه يف حبلا طرشي الو وِدِساَفَو ِهِحْيِحَصَو ِّيِفَمَو يلح يأ هِعاَونَأ

 .ُنِم اًهْعَحاَرَق لصألا يف اهتحضوأ تاقيقحت تيقبو ءاهنم ٌلَمُج يفكي

 ىّلَوَف «لقتسلا دهتجا نع نامزلا ولخل يأ ءطوُرَشلا ِهِذَه ُعْمَج َرّذَعَت نإ
 «سانلا حلاصم َلطَعَت دايك «ةرورّضلل واق دفن دل ذأ اقساف ةكوش هَل اطلس

 فني ال هنأ لوقنلاو «هدارف ! نم دعو يلازغلا يعفارلاو فنصمل | هيف عيت مکا اذد اهو
 ناك اذإ هيف درت ىلع لاد يفاكلا بحاص مالكو :ةعفرلا نبا لاق «قسافلا ءاضق

 ا امنت ٌقحلا وهو همكح ذيفنت الإ ةجو الف نكي م نإف « حاتم نت مَ

 لصف ىلإ ىضقأو هيلع لهسأ نركيل .فالْخيْسالا يف ُهَل نذأَي نأ ًايضاَق ىَلَو

 هضّرف ام ناك نإف «هریغ رظنب ضري مل هنأل فخ ْمَل ُهاَهن ناف :تاموصخلا

 يف ححرألا ىلع فالختسالا كريو نكمملا ىلع رصتقيف هب مايقلا هنكمي ال هيلإ

 هيضتقي فرعلا نأل هْيَلَع ُرِدَْي ال اًمِيِف فّلختْما ةيلرتلا يأ َقَلْطَأ نإَف ةضورلا

 «امإلاك لكلا يف فلختسي :يناثلاو «هيضتقي مل فرُعلا نأل ٌحّصألا يف هري أل
 ؛حصألا يف فالختسالا هل سيلف ةريغص ةدلب ءاضقك هالوت امن مايقلا هنكم أول معن

 .حصألا يف )١(: ةحسنلا يف (#)



Aes ِءاَضَقْلا باک 

 .هريغ رظنب َضْرَي مل مامإلا نأل

 ؛هيف بينتسي نأ هل نكي مل ؛ىماتيلا رمأ ين رظنلاو جيوزتلا لجرل لعح ول :ٌعّرف

 هل ءاّضقلا بدأ يف ٍحْيَرُش يضاقلا هلاق

 :صاخ رن يف فلختْسُي نأ الإ «هبئان هنأل ءيِضاَقْلاَك و فلْخَتسُمْلا ُطْرَشَو

 وأ وداهتْجاب :ةفيلخلا يعي يكي ب قلعي اَمب ُهُمَلِع يفكيف ةنيب عاَمَسك

 فالح ِهْيَلَع طرشي نأ ُروُجَي لَو ءادْلَقُم ناك نإ اللا حتفب يأ ِدْلَقُم ٍداَهِتْجا

 .فورعملا وهو مكحلا يف هفلاخي نم فالختسا زاوج ىلع ّيِنْبَم اذه

 يضاقلا دوحو عم ةئامتسو نيتسو عبرأ ةنس ی اوُنَدَح ةماعلا ٌهاضقلا :ٌةَدئاَف

 ةلودلا يف تقولا كلذ يف رفتساو هرظنو هتيالو رارمتساو ّرَعألا تسب نبا نيدلا جات
 «لاملا تيبو ؛باونلاو ؛ماتيألاو ؛فاقوألا :ءايشأ ةعبرأب درفني يعئاشلا نأ :ةيرهاظلا

 .”"ايقابلا يف ةثالثلا كراشيو

 ىَلاَعَت هللا دخ ٍرْيَغ يف الجر ناَمْصَح «فاكلا ديدشتب يأ مُكَح ْوَلَو :ٌلْصَق 3

 0 ةحأ ركني لو ةباحصلا نم عمجج عقو هنأل ءِءاَضْلا ِيِلهَأ طرب اقلط زاج

 بلاط ال سيل ذإ ؛هيف ميكحت ال هنإف ؛هللا دح (ىلاَعَت هلل دخ رْيَغ يِف) هلوقب جرخو

 هيف مكحملا ٌءاوسو «نكي مل ْمأ ضاق كانه ناك ءاوس يأ (قلْطُم) هلوقو «نيعم

 ذفني ال همكح نإف ؛اهدقاف ةيلهألاب جرو ؛يتأيس ام امهريغ وأ ًاحاكن وأ ًاصاصق

 نع ًالضف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ةثالثلا بهاذملا ةاضق «ةثالثلا ةاضقلاب ديري )٠٠۲(

 .ةيعفاشلا يضاق

 اَمُكاَسَتَف طاح يف اراد اَمُهْنَع هللا يصر بنک ن ياو بال رع ّنأل @ ۰ .۳)

 باب :يضاقلا بادآ باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور اط تبا نب دایر ىلإ

 رثألا :هسفنل مكحي ال يضاقلا باب يفو )۲٠١٤۹(« رثألا :نيمصخلا فاصنإ

 7 ۸ رئال :ميكحتلا يف ءاج ام باب يو )۱۲۰۹٦(«

 لأ َمَكَحَو .ىَوَأ اَهاَدَع ام ميكا َناَكَ اإلا يف ْمُكَح هيض ىلع دلو ©
 ميكا ٍزاوج يف 38 َناَكَف .ٍيفْوَع نب ِنَمْحراَدْبَع ةفاليخلا يف ىَررُشلا



 ءاضقلا باك

 ءداحآلل تبغي الف مامإلا بصانم نم ءاضقلا ديلقت هنأل ٌُنوُجَي أال :لْوَق يِفَو ءاقافتا

 كع :لبقو «نالوقلاف !ناك نإف ؛ةرورضلل يللا يف ضاق مدع طرشي :َلْيقر
 حاکنو صاصق نود ٌفحأ هنأل «لامب ّصسخَي :لْيِقَو «يضاقل بصنمىلع ةظفاحم

 «هبصنمو يضاقلا | رظنب طاف ةريطح رومأ اهنأل يفد َدَحَو ناَعِلَك يأ ءاَمِهِوْحَنَو

 هلاك هول يف حس لل يف ُهُمْكُح حص ْنَم َّنأل ؛صاصتخالا مدع :حصألاو

 هجولا قلطأ ام اذهف ؛ةقيرط وه نيعضوملا نيذه يف (َلْيقَو) هلوقو «مامإلا ةهح نم

 اصر يِفْكَي الف ؛هب ضار ىَلَع الإ ُهُمْكَح دف لَو (ةقيرطلا دارملاو هحالطصا ىلع

 اَمُهُدَحأ َعَجَر انو اَ ىر نم دب ال لب يأ ِِيلِقاَعّلَع ةد برص يف ليا
 :هيلع ىعدملا لاقف ؛نيدهاش يعدملا ماقأ ول ىتح مْكُحْلا َعنتْا ؛مْكُحْلا لق

 مكحك ٌرّهْظَأْلا يف + مك دغ الا طرشي لَ مكحي نأ هل نكي مل ؛كتلزع

 .هموزل يف كلذكف مكحلا يف ٌرْبتُْم اًمُهاَضَر نأل ؛طرشي :يناثلاو «مكاحلا

 يأ عون وأ نام زا اكتب ال صحو کت يف يضاف ابن :لصق
 نبا لاق راج «جورفلاو ءامدلا يف مكحي رخآلاو لاومألا يف مكحي امهدحأ لعج نأب

 «هيلإ نامصاختملا اهعفري يلا ةعقاولا يف امهنم لك مكي نأىلع اًمُهَالَّو و اذكو جك

 بصنك ةثداحو ًانامزو اناكم امهتيالو مَع لب يأ ٌّمّصَألا يف صخب مل نإ اذکو

 ,'*”صنلا يف ينايورلا هاورو «نورثكألا هححص ام اذهو «نّييصولاو نوليكولا

 «نوُرْصَع يبأ نباو يلازغلاو مامإلا هححصو ؛ىّمْظْعلا ةمامإلاك زوجي ال :يناثلاو

 ؛امهتيالو تلطب اعم امهآلو نإ اذهىلعف ءباحصألا نع هحيحصت يف يلحس لقنو

 ؛مْكْحْلاَىَلَع اَمُهَعاَمِيْجا طرشي نأ الإ يناثلا نود لوألا ةيلوت ْتَّحص نيبقاعتم وأ

 .تاموكحلا لطعتتف داهتجالا عقاوم يف رثكي فالتالا نأل ؛زوجي ال هنإف يأ

 رثك نإف مهددع لقي نأ طرشب نييضاق نم رثكأ يف راج روكذملا مكحلا :ٌعْرف

 .ينايورلاو يدرواملا هلاق ًاعطق حصي مل

 :طقف )١( ةحسللا يف (#)



 ءاضقلا باعك ام

 ٍةَلقعب ِهِطْبَصَو ِهِداَهتجا ةه ذأ تبدوا َيِمَعْوَأ ِهْيَلَع يمغأ وأ أ ضاق نُ :لنمف

 مرج امو ؛ىلوأ مكاحلاف بألا ةيالو منت رومألا هذه نأ مکس دفن مَ ناّيئسن وَ

 َيِمْغَأ ول :لاق ثيح ُهاّمَوَو اهجو ينايورلا ٌهاكح ءامغإلا يف فنصملاو يعفارلا هب

Aیز لر © او هحو هنو  

 فالخب يأ I O ينايورلا هلاق امك لازعنالا
 كضني :يناثلاو «نعفلا ثودحو رومألا بارطضا نم هتيالو لاطبإ ي امل مظعألا مامإلا

 لاّوْخألا هذه تلا نإف ءًاضيأ اياصولا يف ةلأسملا هذه تمدقت دقو مظعألا مامإلاك
 هيلع ناك ام ىلع راص لازعنالاب هنأل فانعتسالاب الإ يأ ٌمّصألا يف ُهَتيألَو دعت ْمَل
 ةيالو دوعت امك فانئتسا ريغ نم دوعي :يناثلاو ءاهديدجت ىلإ جاتحاف ةيلوتلا لبق

 وأ :ةحلصملا نيع هنأل لل ُهنِم رهط ضاق لْزَع ماَمإلِلَو .قافأ مث نح اذإ ذإ بألا

 ليصحت نم كلذ يف امل ,هنم لضفأ كانهو للخ يأ ءةنه ٌلْضْفَأ كانهو < نَهْظَي مَ

 ولف ًالِإَو ةف نْيِكْسَتَك ٌةَحْلصَم هلزَع يقو نود اذكو يأ لم وأ ةدئاز ةحلصم

 ةحلصملل «ٌمّصألا يف ُلْرَعْلا دعني ْنِكَل ههلزع هل سيلف ةحلصم هيف نكي مل نإو يأ
 مل اذإ امأ .هلزع يف ةحلصم الو لوألا يف لطخ ال هنأل ؛ال :يناثلاو ,ناطلسلا ةعاطو

 :ْبَضَدَمْلاَو «لرعني مل هلزع ولو ؛هلرع هل سيل هنإف هريغ ءاضقلل حلصي نم مث نكي

 لبقو لزعلا دعب هشتيضقأ ضقن يف ررضلا مظعل هلع ربح وغلب َلْبق َلِزَعَي ال هنأ
 اذإ :هِيلِإ ُماَمِإلا بك اذِإَو ؛ليكولاك نيلرق ةياكح :يناثلا قيرطلاو «ربخلا غولب

 يف ِهْيَلَع ئر نإ اَذَكَو ةءارقلا دوحول رعنا ُهأَرَقَف َلوُرْعَم تنأف يباتك تارق
 لزعني ال :يناشلاو .هسفنب هتءارق ال لالا ةروصب همالعإ ضرسغلا نأل ْحّصألا

 .رهاظ قرفلاو قالطلا نم هريظن يف '**ححصللا وهو ؛ظفللا ةروصل

 وأ يأ يتيم لام عك ِنْيَعُم لش يف هَل نذل نم ِهِلاَرعْلاَو ومب لزعنيو

 .حيحصلا وهو )١(: ةحسنلا يف (#)



 A ءاَضَقْلا باك

 ْمْل نإ ٍقَلْطُمْلا هيئان ُلاَرِعْنا :حصألاو لك و ملا ترمب لزعني هنإف ليكو لاك بئاغ

 لمعلا يف هنواعي نسم ىلإ هتحاحل اذه يف فالختسالا نأل .يفالخيسا يف ُهَل نذوب

 ضرغ روهظل «قّلْطَأ وأ كيسفت نع فلختما :ُهَل َلْيِق وأ «هتيالو لاوزب تلاز دقو

 ةهج نم نوذأم هنأل الف ينغ فِلخَتْسا :َلاَق نإ «هتيالو نالطب اهنالطبو ؛ةنواعمل

 لزعني امك ؛ًاقلطم لزعني :يناثلا هجولاو ةيلوتلا ف ضحم ريفس لوألا ناكو «امإلا

 ضاق َُلِزَمَنَي الَو «سانلا ةحلصمل ةياعر ؛اقلطم ال :ثلاثلاو «لكوملا توع ليكولا

 لزعني ال اذكو «ثداوحلا ليطعت يف ررضلا ةدشل هلازعناب الو يأ «ماّمإلا تْوَمب

 الفل ؛هلازعناب اذكو يأ «ضاق ٍتْوَمِب ٍِفْقَوَو مْ ُرِظانَاَلَو ءًاضيأ كلذب ةالولا

 .فقاولا ةهج نم يلوتملاك ْمُّهَف ؛ملاصملا باوبأ لطعتت

 مكحلا ءاشنإ كلم. ال هنأل ءاَذَكِب ْتْمَكَح :هلاَرعنا دعب هلق ُلَبقُي الو لصف

 هنأل حملا ىَلَع لَ مل هدْكُحِب ّرخآ ْعَم هش إف هب هرارقإ اذكف ؛ذهمري
 عفدت الو هسفن ىلإ ًاعفن هتداهش رحت ال هنأل ؛لبقي :يناثلاو ؛هسفن لعف ىلع دهشي

 لبقتف همكح سلجم يف رقأ هنأ دهش اذإ امأ «رارقإلا ريغ يف فالخلا لحمو ءأررض

 يف تبق مْكْحْلا زئاَج مكُحب وأ يميلا نيعلا بحاص هيلع هت امك ًاعطق هتداهش

 هنأل ؛عنملا :يناثلاو ءاهلعف ركذت ملو مّرحع عاضرب ةعضرملا تدهش رل امك ءٌمّصألا

 ءاذكب تمكَح : :هلزع لبق ةو لبي «سبللا لوزيل نايبلا بجيف هسفن ديري دق

 ل سی هنال لووك هالو لحم ری يف ناک نا نذل ءاشنإلا كلب ها

 ۰ ۰ .هب هرارقإ لبقي الف مث مكحلا ءاشنإ
 00 ر

 الم ِنْئَدْبَع ةداهش وأ ةوشرب ُهَلاَم دخ هنأ لوُزْعَم ىلع صخش ىَعْذا ولو

 ضحي الو لكو ي نأ هلو بصغلاك ذحألا اذه نأل مم وصخ تلو رمح

 هيلع مكحلا نع علت و أ قح ريغب هل مكحي نأ طرشب ةيطع ةرشرلاو :جك نبا لاق

 .اقلطم ةيطع اهنإف ةيدملا فالخم ؛قعب

 ول امك هاوعد نع بيجيل يأ ٌنْضْحَأ الام رک ذت ْمَلَو ندعي ّمَكَح :لاّق ناو



 ءاَضَقْلا باك ام

 ١ نأل هديب هل نوكي يأ ُةاَوغَدب ةي َمْيِقيَتَح ال :َلْيِقَو ؛هريغ راضحإ بلط
 هحجر :رَوَحُمْلا يف لاقو ءيوغبلا دنع حصأ اذهو ؛باوصلا ىلع همكح نايرج

 ينايورلا دنع حصأ لوألا نإ :لاق حْرّشلا يف هنكل ؛كلذ ريغ ركذي ملو ,نوّححرم

 ق ريغ نم وأ ٍةَيبلا دعب يأ ٌريطخأ إًف ءانه فنصملا هححص كلذلف ؛هريغو

 تاعزانملاب لاذعبالاو فيلا ىلع هل ةنايص ءحصألا يف نيوي الب قد َرَكْنَأَو

 مهيلع تيدا ذإ ءانمألا | رئاسو عدوملاك ملغ هلل و «نیویب ألا :خ ُتْلق ءةلطابلا

 .ةنايح

 ال نب طرتشیو كلذ عمن مل مح يف زوج ضاق ىلع ىذا وأو
 هنأ هيلع يعڌا اذ ! دهاشلا اذكو ءءاضقلا لطعتل فيلحتلا باب حتف ولو ًاعرش نيمأ

 هِمْكُحِب قلعت مَل ْنِإَو ءىَراَعَدلا يف فنصملا هركذ امك هفيلحت دارأو روزلاب دهش

 .كلذب ةموصخلا لصفل ُةرْيَغ وأ ةتفيلخ اَمُهََْب مكح «هريغ وأ افلت ىَعدا ناک يأ

 يأ «نْيدِهاَش باتكلاب ُدهْشْيَو «“'عابتالل يلوي نمل ُماَمإلا بتكيل :لصف

 لهأل لاَحْلاب ناري دلا ىلإ عم ناجرخي تدي مالو لم بر ءاوس

 ءافلخلا نع الو عراشلا نع روي م هنأل ٌحّصألا يف ٌةّضاَفتْسالا يِفْكَتَو ؛لمعلا

 ؛يفكي ال :ينافلاو «ةضافتسالا يفكتو راهتشالاب نوعنقي اوناك لب ؛داهشالا هدعب

 ااا سو هس fF ساه سا oba عم ملا عمل و مام طا و مع 37

 هللا َلوُسَر نأ ] وج ْنَع هيأ نع مرح ن ورع نب دمحم نب ركب يبأ تدخل © (005)

 ورع ّمَم هب تحبو تاَيدِلاَو سلاو ضِئاَرَمْلا هيف باب يلا لهأ ىلإ بنك هِي

 مدقت دقو ننسلا لهأ هاور روهشم ثيدح رهو .[ِنَمَيلا لْهَأ ىلع ٌىرْفَو مرح نب
 )١89(. مقرلا :تايدلا باتك يف

 O E لا

ES ETSهاور ی  

 E يبنلا ځور نس ركذ ام باب :سمخلا ضرف باتك :حيحصلا يق يراحخبلا

 )3١١5(. ثيدحلا



 .iA ءاَضَقْلا باتك

 مهنمو ؛بيرقلا دلبلا يف فالخلا لعو «ةراجإلاو ةلاكو لاك اهب تبثت ال دوقعلا نأل

 اذه يف نوكي ال نأ هبشيو :يعفارلا لاق ؛فئصملا داريإ رهاظ وه امك هقلطأ نم

 ال هنأل يِبَهْذَمْلا ىَّلَع باَتِك ُدَوجُم ال «ةضافتسالا ىلع ليوعتلا نوكيو «فالح
 ةأرُثلا دعب دامتعالا هجوو ءةضورلا يف هاكح امك ناهحو :ليقو ؛طخلا ىلع دمتعي

 لبق يأ ِكِلوُدْعَو ِدَلَبْلا ءاَمَلُع لاح ْنَع يِضاقلا ْتَحْيََو «مامإلا ىلع كلذ لثم يف
 .هلوخد دعبف رذعت ناف ؛مهب قيلي امه لخد اذإ مهلماعيل هلوخد

 هتاف نإف ؛'ةيِدَملا هيف لحد ُمالّسلاَو ةالّصصلا هيلع هنأل ,نْينالا َمْوَي ُلخْدَيَو

 قيرطلا لوطي الف ةيوستلا ىلإ برقأ هنأل ِوَلبْلا طَسَو ُلِزََيَو ءسيمدملا وأ تبسلاف
 ليبس ىلع اذهو باذع سبحلا نأل ءِسْبحْلا لْهَأ يف الو ٌرظنَيَو ءمهضعب ىلع
 «بحاو هنإ :مامإلا لاق نكل «بدألا رخاوأ يف يعفارلا هب حرص امك بابحتسالا
 لوقلاو يأ ةَّجُح هوصخىلعف املظ وأ «قحلا هنأل «ةَمادأ قحب تسبح :لاق نمف و م5 درج” fh of ور را ۽ را ت 8

 ةموصخلا لصفل ضخ ِهْيَلِإ بك ابئاغ «همصح يأ ناك نف «هنيميب سوبحما لوق
 لامو ءايصوألا يف رظن نيسوبحلا يف رظنلا نم غرف اذإ يأ «ءاّييصؤألا يف مف ءامهني
 لافطألاك ةبلاطملاو ةعفارملا ُهَنِكْمُي ال نم ىح يف فرصتي يِصَولا نأل ؛لافطألا

 اهتوبثب ةنّيب ماقأ نإف يأ اَهْنَع لاس ٌةَياَصو ىَعُذا نمف «ةماعلا تاهجلا باحصأو

 ةرثكل يأ .ًافْيهَص وأ هم َلاَمْلا َدَحَأ اقماق هَدَجَو َنَمَف ِهفّرصتَو ِهِلاَح ْنَعَو «هرقأ
 .نيعمب ُةَدَّنَصَع .رحآ ببسل وأ لاومألا

 يأ َنيوتُمْلاَو فاقرألا رنا يف مث يضاقلا ءانمأ يف ني ءايصوألا دعب مث:
 مام

 .مَهَألاَف ٌمَهَألا كلذ نم ُمُدَقُيَو اهيلع مكحلا بتريو ٌلاوّضلاَو ةطقللا يو

 هللا َلوُسَر ارقلت نيمِلسملا نأ ؛ي لوسرلا ٍةَرْجِه يف اهنَع هللا يضر ةشئاع ِتِيِدَحِل )5 ٠١( م ا a eb ت سمع ر ا ر ي مام
 .[لّوألا يير رهَش ْنِم نيالا موي كفو ] عضو نب وِرْمَع يني يف مهب َلَرنىتَح دي ع عنا ا عبوا* 1 و 0 م ٠ هم 020 م ر

 هباحصأو ي يبنلا ةرجه باب :راصنألا بقانم باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور
 ٠۹. ٦۰ر ثيدحللا :ةنيدملا لإ



A4۰3 ءاََقْلا باك 

 نم ةتلادع له نم لاح فرعي هنإف ؛هيلإ ةحاحلا ةدشل ءايكَرُم ذِختَيَو : لصف

 ءابتاكو «بابلا رحآ ي اھنایب يتأي هتفصو ؛هسفنب ثحبلا هنكك ال هنأل ؛دوهشلا

 . 0” 9ع اہلل

5 
 ما هو رام

 َرصاسَحَم ٍةَباَتِكِب افراغ ايس ْنِم َنَمْؤُيِ ءًالَدَع امِلْسُم ةنوك طَرَتُْيَو
 ؛لهجلا نم ىتؤي الفل ةف ُبَحَْسُيَو «هداسف نم هبتكي ام ُةَحِص لعل ٍتالجسو
 ًاطباض نوكي نأو يأ طخ ٌةَدْوَجَو هيلع َسْلَدُي وأ عدحني الل «لقَع روفر

 «لصألا يف اهتركذ ىرحأ ًارومأ هيف لمهأو ةابتشالاو طلغلا عي الإ فورحلل

 موصخلا ضعب ناسل فرعي ال دق يضاقلا نأل ًامجرتم ًاضيأ ذختيو يأ ءامجْرتمو
 ىلإ لقني هنأل دعو ةَيَرُحَو َةَلاَدَع ُهَطْرَشَو هيلع هعلطي نمم دب الف دوهشلاو
 ةمجزلا نأل :ىَمْعَأ ُراَوَج :ُحّصألاَو ءيكَرُمْلاَو دهاشلا هبشأف هفرعي ال ًالوق يضاقلا

 زوجي ال امك ءال :يناثلاو :ُدِهاّشلا فالخب ةراشإو ةنياعم ىلإ جاتحي ال ظفللا ريسفت

 ؛ال :يناثلاو ءمجزملاك مص هب ضاق عامْسإ يف ٍدْدَع طاَرتْشاَو ءًادهاش نوكي نأ

 عامسا يف اذهو ءمجرملا فالخب نورضاحلاو مصخلا هيلع ركنأل ريغ ول عمسملا نأل

 هيف طرتشي الف مصخلا هلوقي امو يضاقلا هلوقي ام عاما امأف «يضاقلا مصخلا مالك

 .ضح رابخا هنأل ؛لافقلا هلاق ؛ددعلا

 # ۴ .٠ 32 , 39 4 9 يف 032 0 - # - 8 1 ٤ ر

 هب ًءادتقا ءريزعتلو قح ءادأل انجيمو (' ”قورافلاب ًءادتقا ءبُيِدَأتلِل ةَرِد خيو

 َلاَقَف ! لُحَر باك خيي يتلا ىنأ :َلاَق ءاَمهنَع هللا يضر َرَمُع ن هلل ادع نع © 0
 تنصر :َلاَقَف ؛ِهّْيَلَع ُهأَرَن 4 ؛ةَباَوَ بتکف [ ين بحأ ] :مقرَأ نب هلل ادل

 ننسلا يف يقهيبلا هاور .ُهَرواَشُي ناك نفط ُرَمُع يلو امل [ ُهَقْفو َمُهَّللا ؛تْنَسْحأَو
 .(؟985١) ثيدحلا :باتكلا ذاختا باب :يضاقلا بادآ باتك :ىربكلا

 لل اَدِبَع) :َلاَق ؟ هللا لوُسَر باک ناک نم :قيقَشل تلك :َلاَق ٍشَمْعألا نع @

 نب هل ادع بتكو ؛هِلقسأ ينو يامل هڪ رک يبأ بانج انانأ ذو مقرا نب
 )۲١۹۸٩(. ثيدحلا :ىربكلا ننسلا,يف يقهيبلا هاور .(َمَقْرَأ

 :اًهنِم رک ةَردلا مَع لامعتسا يف كانا (ه00١٠



 اما ءانضَقْلا باك

 .اجوجل ناكاذإ سربحَملا ٍدْيِمَت ف ناهجو جرش يضاقلل ءاضقلا بدأ يفو ؟* '*اضيأ

 ْرْمُع ىف ِههْيَلَع تأ ؛ةُبَكُمْلا ىلع ْنيِريِس ينداَرأ) :َلاَف كلام نب سنأ نع 9
 :َلاَقف - ةردلاب يبقي - ب ُرَمُم دع يلع لما هل كلذ ك ل باطلا نب

 لاس َنيريِس لأ سنأ نب ىسوم قيرط نم اقلعم حيحصلا يف يرابخبلا هاور .(ُهبتاَك
 .ىهتنإ .ُةَبئاَكَف اريح مه هلع نإ موان ع ولثيو ردا برص ءاسنأ

 ماسلا يق يقهيبلاو .بابلا ردص :هموحنو بتاكملا باب :بتاكملا باتك :هنم رظني

 رثألا :هدبع ةبتاكم لسحرلا ىلع بجي لاق نم باب :بتاكملا باتك :ىربكلا

(TTT) 

 له لحجر نم موق باصأ اذإ باب :تايدلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا قلع @

 نبا لاق ءهحرش فو .(ّرّدلاب ةَبَرَص ْنِم ُرَمُع ٌداَقأَو) :(1853) ثيدحلا :بقاعي

 چ

 «رماع نب هلل ادبع نع هلل اديبع نب مصاع نع كلام نع قازرلادبع هلصو :رجح
 | ردا رصف لْحَر داق قرش تحت لا هک يرطب رم عم تنك :لاق

 (نّلَعْفَتل :لاَقف ! ىَبَأف (ئصتقا) :َلاَقَو ةقفحملا ُهاَطْعَأَ (؟ ىلع تلحم) :َلاَمف

 ءاي ينا لا

 لاق .حاَحَحْلا فيس ْنِم بيه رم ةر تناك :يبغتبلا لار :لاق ئيبرشلا لقت © ٠
 ا ُهْنأَو دي هللا | لوُسَر لفن ْنِم تناك اّن ي نب يلا يفز :يريمدلا
 .جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا نيغم ا ُداَعَو بند یلع ادح أ اهب برص

 ف سبحلاو طبرلا باب :تامرصتملا باتك :حسيحصلا يف ١ اقيلعت يرامخبلا ركذ © (ه4١)

 نذ ناوفص ني ةكدب نْحَشِإ ١ راد ِتراَحْلا دبع ُنْب عفان ىَرَتش شاور :لاق :مرحلا

 ايقتزأ ناوفتصإ رم صا مَ نإ تت اَ دع يضر نإ ىلع نا
 يبأ نباو قازرسلادبع هلصو) :حرشلا يف رجح نبا لاق .(ةُكَمب رولا نبا َنَحَسَو

 َراَبْلا طَرتشا كلذ كَم ىلع َرَمعِل ًالِماَع عفا َناَكَو) :لاقو .(يقهيبلاو ةبيش
 .(ل دملا قو نأ دب ها م هان ساس رع

 .راتيو ةئ
53 

 مودفمو مرا

 نأ ؛ برج نبا نع - َةْكَم باک - يف ةّبش نب رم جَرخأو) : : رجح نيا لات ©

 نِي نحس اراد ع اياه هَكَم ىَلَع َرمُِلًالِماَع ناك َيِعاَرحْلا ٍراَحْلا دبع ّنْب َعِفاَن

 .47ص 5 ج :حتفلا رظني .(ناَوْنَّص

 :ملسلا باوبأ عامج :عويبلا باتك :ىريكلا نئسلا يف ًالوصوم يقهيبلا هاور (© ا
 .(۱۱۳۵۸و ۱۱۳۵۷) رثألا :ةكم رود عيب يف ءاج ام باب



A.Aءاتضقلا بانك  

 ل ر و ر

 زرا «موصخلا هقيضب ىذأتي اليك ؛ًاعساو يأ ءاحْييسُف ِهِسِلْجَم نوک بحتسيو

 اليك رابغو ناحدو حيرو يأ وْرَبَو رح ىذا نم ًانوُصم هاري نم هفرعيل ًارهاظ يأ

 ءاتشلا يف اذكو هب قلي ثيح فيصلا يف سلجيف يأ توب اقيأل هب ىذأت

 هنإف يأ « دجسم ال ءاضيأ أ ءاضقلاب ًاقئال نوكي ن نأو رّرَحُمْلا ىلع داز «حايرلا نمزو

 ةمثألا هيف فلاخو ِطقَللاَو تاوصألا | عافترا نع هل ًانوص مكحلل الح هذاختا هرکی

 وهو ؛ملعلاو نآرَْلا معو ىوتفلل هيف سولحلا هركي ال امك ءاهمدعب :اولاقف ؛ثالثلا

 ؛اهريغو ةالصل دجسملا هروضح تقو اياضق وأ ةيضق تقفتا ول :ُمَعَن ءاندنع هحو

 .اهلصفب سأب الف

 "هع يهنلل «نيطرفُم عبشَو عوُجَو بضع لاح يف يضفي نأ هريو
 دامهتجالا ىلع رفوتي ال هنأل ؛هوحنو ديدشلا ٌمَهْلاَك يأ هيف ُهقَلخ ُءوُسَي لاح لَك

 وکي الو سفن ب عبو يِرتْشَي آل نأَو عابتالل اققا َرواَشُي نأ بدني «نذإ

 صن لب ؛ءارشلاو عيبلاك تالماعملا رئاسو ةراحألاو «يِباَحُي الل فوُرْعَم لکو هل

 هبلقل ًاغيرفت هريغ ىلإ ُهلِكِي لب ؛هتعيض رمأ الو ؛هلايع ةقفن يف رظني ال هنأ :مَألا يف

 مرح هل ةموصخ الو يأ 4 هيلو لق هي مل وأ ةموصح هَل نم ِهْبَلِإ ىدهأ نإ

 نألو ىلوألا ةروصلا يف همصح بلق هب رسكنيو هيلإ ليملا ىلإ وعدي هنأل اهب
 .اهكلمي مل اهلبق ولف ءارهاظ لمعلا اهببس ةيناثلا

 لبق ةيدهلا هئم دهع نم ةيدهك هتيالو لحم ريغ يف هل ةموصح ال نم ةيده :ٌّعْرَف

 ببسب ةثداح تسيل اهنأل ؛حيحصلا ىلع اهوبق مرحي الو ؛ةقادص وأ ةبارقل ةيالولا

 .لمعلا

 ناب - ناتسحسب تاکو - هيا ىلإ ةَركب وبأ بنك :لاف ركب يبأ نب ناد نع ۰ :5)

 يضم ال ] E TOTES نيب يضف ال

 له باب :ماكحألا باتك:حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ نابض َرْهَو نينا نيب مک

 ةهارك باب :ةيضقألا باتك :حيحصلا © ملسمو (YA) ثيدحلا :يضاقلا يضقي

 )۱۷١۷/١١(. ثيدحلا :نابضغ وهو يضاقلا ءاضق



 A.۹ ءاضقلا باتك

 «ةيالولا ببس نع كلذ ج ورن ِةَداَعْلا ردقب َزاَج ةَموصخ الو يِدَهُي ناك ْنِإَو

 دوهعملا ردقلا ىلع يدهملا داز نإو لالا تيب يف اهعضي وأ ءاهّيلَع بْب نأ ىلوألاو

 لوبقلا باب دس لوألا نأ ىفخي ال مث «ةيدحلا هنم دهعت مل نم ةّيِدّهَك هيله تراص

 .ةمهتلا مدال امسح

 .يدرواملا هلاق ؟مهتيده لوبقك ءافيض هلمع لأ ىلع هلورن :عرف

 .ءاّضقلا لل بأ ن حير يضاقلا امهاكح

 اذكو تمهل ِكَرتْشُمْلا يف هك هكنرشَو ِهقْيقَرَو هيف كح دف الو :لصف
 .ةَنييلا رسا يضاقلا نأل ءال :يناثلاو ءاضيأ كلذك حملا ىّلَع ُهْعْرْفَو ُهْلْصَ

 .اهئافتنال مهيلع مكحي نأ زوجي :حرف

 اَذَكَو .ةمهتلل ًاعفد ٌُرَخآ ضاق وأ ُماَمإلا ءالوُهلَو «يضاقلا نعي هَل ُمُكْحََو

 آل :يناشلاو ماكحلا رئاس هبشأف ًايئان ناك نإو مكاح هنأل حْيِحّصلا ىلع ُه
 دهشُب نأ يضاقلا َلَأَسَو يِعُدُمْلا فلحف لكن ذأ هيلع ىعذُملا ركَأ اذإو نيك

 ركني دق هنأل ُكَمَِل هب داَهْشإلاَو ت امب َمُكُحْلا وأ هِي وأ ةدنع ِهِراَرْقإ ىلع
 هنإ انلق نإو ء«هملعب يضقي ال انلق نإ ؛هيلع مكحلا نم يضاقلا نكمتي الف دعب نم

 نسم ىرَج اًمب ًارضْحَم هَل بتكَي نأ وأ ؛هلوق لبق الف َلَرْعُي وأ ىسني اعرف ؛يضقي

 ال دوهشلاب تبث ل قلا نأ اباجإ بجا مك اب الجي ْرأ مکح ٍرْيغ

 فل اًمُهاَدْخإ :ناتخسن بَحتْسُيَو .داهشالاك هقحل ًاقيئوت ,بجت :لْيقو .باتكلاب

 نيمصخلا مسا اهسأر ىلع بتكيو متختو يأ ءمْكُحْلا نارد يف ظفحت ىرخألاو

 .اهرحنو ةطيرخ يف اهعضيو

 ! يأ قنّسسلا وَ بالا صن فالج ناب م هواها َمَكَح اإ :لْصَق

 داهتجالا نأل ُهرْيَغَو َوُه ُهَصَقَن يلج ساق وأ َعاَمْجإلا وأ ,داحآ ربح وأ ةرتاوتم



IAIءاضَقْلا باَتِك  

 هل رهظ اذإ يأ «يِفح ال ءادودرم ناك هفلاخ اذإف كلذ فلاخي مل اذ ! غوسي امنإ

 دعب ْثَدَح ام مكحيلف ؛باوصلا هنأ ىأرو هب مكح ام ىلع هدنع ححر يفحخ سايق

 نأل ؛هِيِضْمُي لب ًالوأ هب مكح ام ُضْقْي الو ءأيناث هآر اهب ةثداحلا تاوحأ نم كلذ

 دقو سانلاىلع رمألا قشيو كح رمتسا ال ضعبب اهضعب ضن ول ةلداعتملا نونظلا

 هن هعارف لصألا ل يفخاو يللا سلتا انس
aىلوتي هللاو رهاظلا عابتاب نورومأم انأل اطا أل ارهاظ دفن و دفن 7 328  

 همكح ديفي ال ةبذك مهو ليدعتلا رهاظب دوهشلا ةداهشب مكح اذإ اذإف ؛' ارسلا

 ىلع مصخلا قفاو دقو ءامهريغ وأ حاكن وأ لامع مكحلا ناك ءاوس ًانطاب لحلا

 ىلع تبترت اذإ هوصحنو َنُييِعالَتمْلا نيب قيرفتلاك تاءاشنالا مَع ءةقلطملا كالْمأل

 ناك نإو ءانطابو ارهاظ ذفن نيدهتجا فالتخا لحم يف نكي مل نإف «قداص لصأ

 قاب يضل يرخلا م ماح دنع مال ىلع كورا هبال

 ٍهمْلِعِب يِضْقَي هنأ ُرَهظَألاَو ءيدرواملا هاكح هجو هيف :تلُق ,عامجإلاب هيلع
 يدررالا لاق «ىلوأ ملعلابف نيميو ٌدهاشوأ نادهاش وهو نظلا ديفي ام مكح اذإ هنأل

 يملعب كيلع تمكح دقو هاعدا ام كيلع هل نأ تملع دق لوقي نأ هذوفنل طوعشيو

 ىنعم نع باحأ لوألاو «ةمهتلل ال :يناشلاو فني مل كلذ نم ًائيش لفغأ نإف
 امع ثحبي ملو هلوبق مزل اذك َيَدَل حصو يدنع تبت :لاق ول يضاقلا نأب :ةمهتلا

 .ةمئاق ةمهتلاو ؛هب تبثو حص

 .اعطق ةدامتعا هل يِضاَقْلا ُهَنياَع اذإ ثّوللا :مامإلا لاق عُرف

 اراك ًاسانأ ّنإ) :ٌلوُقَي هي باطحلا َنْب َرَمْع تعيس لاق ةع ن ملل ادع نع )0٠١(
 مكذحات امنإو ؛عطَقلا داق يحول نو كا للا لور هع يف ينوب نووي
 ترنم نم ان سیو قو بأ أريح اک رهط نق ؛مكلَمعأ نم مال ٌرَهظ انب نآلا
 نإ َلاَق ْنِإَو فص ْمَلو هنمأَ م اموُس اتل َرهظأ نو .ةقوئرس باح هللاو يش
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 :لودعلا ءادهشلا باپ :تاداهشلا باتك :حيحصلا يف يراخبلا ه ور . .(ةنسَح هنری رس

 .(5541) ثيدحلا



 A۹ ِءاَضَقْلا بات

 لالا يف زوجيو اهزتس بدنيو تاهبشلاب اردت اهنأل ءيَِلاَعَت هللا دودُخ يف الإ

 .رهظألا ىلع فذقلا دحو صاصقلا يف اذكو ءاعطق

 دَر اهيا .راسعالا يف هملعب يضقي ال هنأ ىلإ مامإلا راشأ :اَهُدَحَأ :تاَهيبنَت

 يواحلا يف ةقيرط يهو «ليدعتلاو حرجلا يف ىتح ءيش لك يل فالخلا مهضعب

 يف هملعب يضقي هنأ نويقارعلا هلاق يذلاو ءاهلمشي فنصملا مالك رهاظو ءهريغو
 عضاوم يف ملعلاب ءاضقلا نيعتي هنأ يرخطصالا نع :اًهُبِلاَت .اعطق ليدعتلاو حرجا

 وهو هابأ لتق االف نأ يعدي وأ اهتجوز يعدي مث ثالثلا قالطلاب هدنع رقي نأ :اهنم

 هب مزج «هفالحخ ىلع ةنيب تماق اذإ اميف هملعب يضقي ال :اًهْعِباَر .هريغ هلتق هنأ ملعي

 .اهبذكي هملعل ًاضيأ هذه لاحلاو ةنيبلاب يضقي الو ؛:ةمهتلل ةيلحلا يف يشاشلا

 .مامإلاو يلازغلل فالح ؛نيقيلا ال دكوملا نلفلا ملعلاب دارملا :اًهسِماَح

 َتْنَكَح كنا نادهاش دهش وأ ةتداهَش وأ ُهُمْكُح اَهِْف ََقَرَو ىأَر ؤو :ٌلصف

 ةهباشمو ريوزتلا ناكمإل ٌرْكَذَتي ىتح ْدَهشَي ملو هب لمعي ْمَل اذهب تذهش وأ
 «فيرحتلا رذعتل ءاَمُهَدنِع ٍةَنوُصَم ٍةقَرَو يف جَو اًمهْيِفَو ءنيفبلا ىلإ ًاعوجر طخلا
 ىَلَع ادامعا هادا وأ قَح قاقحيسا ىلع ْفِلَحْلا ُهَّلَو فلامتحال لوألا حصألاو

 «ىواعدلا يف يتأيس امك هطح فالخب يأ ِهَِناَمَأَو هطَحب ّقثو اذإ ِهبْرَوُم طخ

 ًافلس هب ءاملعلا لمعل «ةدنع ٍظوُفْحَم طخب ِثْيِدَحْلا ةَياَوِر ُراَوَج :ُحْيِحَتملاَو

 «ةداهشلا ف امك ركذتي نأ ىلإ عنملا :يناثلاو «ةعسوتلا ىلع ةياورلا بابو ءافلخو

 .ةقث طجع وأ هطخب عامسلا ةيؤر هيفكي الو

 ایسا ناو يآ هلع لوح يف ءاسوحو يأ هيما وسم :لئعأ
 موقي نأب يأ ءاَمُهَل ماَِقَو «رخآلا لبق امهدحأ لدي الف ؛هريغو ًافرشو اترو ةيرح

 رئاسو يأ ءِسِْجَمَو مالَسَو وِباَوَجَو هجو ةقالطو ,عاَمِيْساَو كري وأ امه
 هعنكو رخآلا بلق هب رسكني هئأل كلذ نم ءيشب امهدحأ صخب الو ؛ماركإلا عاونأ

 هل ًاماركإ سلحلا يف ينعي هيف يّمِذ ىَلَع مِلْسُم عفر :ٌحّصألاَو «هتجح ةماقإ نم



A1ءاضقلا باك  

 امل امهنيب يَرَسي :يناثلاو . ١فعض اهدانسإ يف نكل َةَنَسَح يقهيبلا ف َةّصِق هيفو

 لاق «سلجنا يف اذكف امهنم عامتسالاو امهيلع لابقإلا يف امهنيب يوسي هنألو ؛فلس

 ماركإلا هوجو رئاس يف نييراج سلجما عفر يف ناهحولا نوكي نأ نِكميو :يعفارلا

 امهنأل تكسي نأ هلق هيدي نيب ءاَسَلَج اَذإَو لبق ٌيناروفلا كلذب حرص دقو
 يأ «يعدا اذإف ةاساه اعر هنأل يِعدُمْلا ملكي :لوقي نار هلو مالكلل ارضح

 كاذف ّرَقَأ إف ةموصخلا لصفتت هب نأل ءيباوَجْلاب ُةَمْصَح بلاط :ةحيحص ىوعد

 تكسي نأَو :ةموصخلا لصف لحأل ؟ةنيب كلَ :يِعدُملللوَُي ذأ هَ ركن نإ

 نال هل هد ةقيطن ةنراو أب ی :َلاَق ثق ءيعّملا ىل ! ليم داقتعا نم ازرحت

 و ةي | ةماقإ نع ييغتساو يعدلا ىلع رمألا لهس ّرَقَأو نيميل نيميلا نع عروت نإ

 وأ :لاق نإو رهاظ ضرغ فيلحتلا يف اذِإ لف تایر هبذك نار كل ملا ماقأ ! فلح

 وأ ةبذاك وأ ةلطاب يهف اهُميقأ نيب لك :لاق وأ ةبئاغ الو ةرضاح يأ يل ةنيب ال

 فرع مث يسن وأ فرعي مل اعر هنأل ٌحّصألا يف تَلبق اًمَرَضخأ مت ءروُز ةَ

 «ًالِهاج وأ اسان ُتنُكَك ًاليوأت همالكل ركذي نأ الإ ؛ةضقانملل ل :يناثلاو ركذتو

 .نيرثكألا ىلإ ينايورلاو يدرواملا هبسنو

 يل ةنيب ال :هلوقك وه :يوغبلا لاقف ؛هيلع رصتقاو ! يل ةن ال :لاق ول :ٌعّرف

 هدروأ ام وهو «ناهحولا هيف نوكيف ؛ةبئاغ الو ةرضاح ال هلوقك :ليقو «ةرضاح

 اعبت فلس اع هتديق نيكل يل ةنيب الو لاق ثيح يفنصملا داريا رهاظ وهو ؛يلازغلا

 .ًائيش هذه يف ححصي ملو لربقلا َحّحصو ؛كلذك هركذ هنإف ؛هحرش يف يعفارلل

 يعالا قبسب رابتعالاو ُلْدَعْلا ةنأل قَبمألا َمَدَق ٌموُصخ َّمَحَدْزا اَذِإَو :ٌلْمَ

 اقيرط كلذ نييعتل عرفا عم اوُاَج زا ,قباسلا يأ :َلِهج نإف ؛هيلع ىعالملا نود

 ولف عارقإلا نكمأ اذإ اذه مث ناح ًاضعب مهضعب رثآ ولو ؛هئاسن ضعبب رفسلاك

 :يضاقلا ىلع ام باوبأ عام :يضاقلا ! بادآ باتك :ىربكلا ننسل ننسلا يف يقهيبلا اهاور )21١(

 . فيعض اهدانسإو .(753 7١81١ رثألا :نيمصتملا فاصنإ باب



 AIF ءاّضَقْلا باك

 هلاق ؛اهبحاص مدقيف ةعقر ذحأيو هدي دعي مث هيدي نيب اهلعجو مهءامسأ بتك اورثك

 نوُرِفْوَتْسُم نوُرِفاَسُم ُمُدَقْيَو .اذهب عارقإلا ينايورلا َرّسسفو «هريغو غابصلا نبا

 ننال :ةيناثلا يف امأو مهنع ررضلا عفدلف :ىلوألا يف امأ ءأوُرخأت ذِإَو :ةوُسِنو

 ةيناثلا يف لاحرلا نعو «ىلوألا يف نيسيقملا نع ررضلل ًاعفد ءَأوُرثكَي ْمَل اَم «ٌةَرْوَع
 دع ا يملا "9 دم

 رسمنا دك رز لع داو نكمل ا ف يؤسس نوال :ٌعْرَف

 .نيميقملا عم رفاسملاو لاحرلا عم ءاسنلا يق هانفلسأ امو

 .يعفارلا هلاق ؛هيلعىعدم وأ ايعدم رفاسملا نوكي نأ نيب قرفي ال نأ يغبني :ٌعرف

 زوجي ةصخر وه لب ؛حيحصلا ىلع قحتسمب سيل ةأرملاو رفاسملا ميدقت :ّعرف

 .ةحابإلا ىلع هيف رصتقيال بحتسي هنأ راتحملاو :ةضورلا يف لاق «هب ذحألا

 الفل ؛نيقابلا نع ررضلل اعفد ةدحاو ؛ىّوْعَدب الإ ٌعِراَقَو باس ُمَدَقُي الَو

 عمسي مث عيمجلا غرفيل سلجاف تفش نإ :هل لاقي مث «هيواعدب سلحملا بعوتسي

 الرا هيلع ىَعّدملاىلع ةيناثلا تناك ءاوسو رَجْضَي ملو تقو يقب نإ ةيناثلا هتموصح

 مأ ةدحاو ىرعدب مدقي له هميلقت مكح فنصملا ركذي مل رفسلاب مدقملا :غرَف

 وأ ةليلق تناك نإ هيواعد نأ :ةضورلا يف حجرألاو «يعفارلل تالامتحا هيفو ؟رثكأب

 اهيف نوذأم اهنأل ةدحاوب مّدق الإو يفتن ابدا رارطإ قفالا رس او هك

 ميدقتلا يف تالامتحالا هذه درطتلو رضحي نأ ىلإ يقابلا رخؤيو ةدحاوب عنقي دقو

 .ةثونألاب

 عف ين م سطس: ساه ضياع 0 و سس مع 5
 «سانلا ىلع قييضتلل ,.مهريغ لبقي ال نینیعم دوهش ذاختا مرحيو :لصف

 | يف ليدعت ىلإ ةجاح الو يأ هِمْلِعب ْلِمَع اقنسِف وأ َهَلاَدَع فّرَعَف ٌدوُهُس دهس اَذِإَو

 .ريتعيف :(؟) ةححسنلا يب (©)



 ءاَضَقْلا باك 0٠ ام

 وهو قسفلاو ةلادعلا ةفرعمل داري هنأل ؛ةيناثلا يف ثحبو ؛مصخلا هبلط نإو لوألا

 ليدعتلاو يأ ,ءاَكَريْسالا بجو ءاقسف وأ ةلادع فرعي مل ناو يأ ااو «لصاح

 ثحبلا هيف طرتشيف «ةداهشب مكح هنأل ؛تكس وأ دوهشلا يف مصخلا نعط ءاوس

 ام بكي نأب :لاقف ءاكزعسالا فيك نيب مث ؛مصخلا نعط اذإ امك اهطرش نع

 ئالو هيلع ناك نإ ءالوو ءاهب رهتشا نإ ةينكو مسا نم يأ ٌدِهاّشلا هب ٌرّيمَتَي

 ناك نإو .هريغب هبتشي الك هدجسمو ِهِقوُسو ِهِتفْرِحو ِهبيْلِحو هدو هيبأ مساو

 نأبو يأ ِهْيَلَعو ُهَلُدوُهْشَمْلاَو .هبتك فاصوألا هذه ضعبي زييمتلا لصحو ًاروهشم
 وأ هل هتداهش عن ام امهنيب نوكي دقف «هيلع دوهشملاو هل دوهشملا مسا ًاضيأ بتكي

 ا نع تانيا حْيِحّملا ىَلَع ندا ٌردَق اذكو «ةوادع وأ ةبارق نم هيلع

 رحت ال ةلادعلا نأل ؛ٌةبتكي ال :يناثلاو «ريثكلا نود ليلقلا يف دهاشلا قدص

 دنع اَمب يكرُمْلا ُهُهِفاَشَي م فلاح فرعيل ءايكَرُم هب تعبي اذه ٌعدع ٌلوألاو

 ًاليدعت ناك نإو ؛دوهشلا يف يِنْدز :يعدملل لاقو ؛هرهظي مل احرج ناك ناف يأ

 نم دب ال هنأ :حصألاو ؛لمعلا هيلع امك ُهَنَباَتك يِفْكَن :َلْيِقَو ,هاضتنمم َّلِمَْع
 يسا هيجل طا نأل ؛ةهفاشملا

 لدعلا حرج الك ءليدغتلاو حرجا ٍةقرْعم عَ ٍدِهاَسَك يكرم يأ ةُطْرْسَو
 ناسنإلا نأل ِةَّلَماَعُم ْوَأ راوج وأ ةَ لدي نم نِطاَب ٌةَرْيخَو «قسافلا يكزيو

 لاو نيل ومالا هله هدام وه كو بلاغ لا بابسأ يفخي

 يعفاشلا ظفل رهاظ ناك نإو «هبشألا ىلع ةفرعملا يف مداقتلا طرشي الو صحشلا

 ظقل طاَريشا :حّصْألاَو ءاهرجو ءاملا عفرب وه (ةَرْبِخ) هلوقو «هرابتعا يضتقي

 تبثا هنأل ءٌلْذَع وه :يِفْكَي هنو ءال :يناثلاو ءلدع هنأ دهشأ :لوقيف يأ ِهَتَداَهَش

 ماني لذَع ىّرذ اودهشأرإف :ىلاعت هلوق قالطا رهاظ اهاضتتا يلا ةلادعلا

 ءيش يف ًالدع نوكي نأ زاوجل يلو ْيَلَع ديري :َليِقَو ةِلَمْرَح يف هيلع ص ام اذهو

 ۲ / قالطلا ه١



 امل بئاقلا ىَلَع ءاَضقْلا باب :ءاضقلا باتك

 نع نايبلاو لماشلا يف ةاكحو ر مألا يف هيلع صن ام اذهو ءيش نود

 ٍبْبَس رك بجو ءاطرش ال ًاديكأت هولعحو ّصنلا اذه اروا نوُلوألاو :مهرثكأ
 حرصا يق يعي هيف ف میو ءاهيف فلتخم هبابسأ نأل ليدعتلا فالخب يأ رجلا

 يف هركذ امك ٌعامسلاو ؛رمخلا برشي وأ ينزي هآر نأب يأ ءةَضافيسإلا وأ ةََاَعُمْلا
 ريح اذكرو يأ ةضافتسالا وأ ؛انزلاب هسفن ىلع ب وأ فِي هعمسي دأب :ررحُملا

 ىلع دهشي نيكل ءريسي ددع ربح ىلع ءانب حرجلا زوجي الو «ملعلا لوصحل رتاوتلا

 نأل ِلْيِدْعَملا ىَلَع «ح رجلا ةنيب يأ متَقُيَو «ةداهشلا ىلع ةداهشلا طرشب مهتداهش
 َمُدَق َحَلْصَأَو نم باتو حْرَجل | ّبّبم ْتْفَرَع :ُلّدَعُمْلا لاق ناق «لع ةدايز هعم

 نارحآ هلدعف هريغ ىلإ لقتنا مث دلبب هحرجي دهش اذ ذإ اميف اضيأ مدقيو «هانركذ امل

 «مدقي مل الإو ءاربتسالا ةدم يناثلا ىلإ لوألا نم هلاقتنا نيب ناك اذإ رهاظ وهو اهيف

 اميف طلع ْدَقَو ٌلْدَع َّرُه ْيَلَع ىَعَدُمْلا لوق ليدُعتلا يف يِفْحَي ل هنأ :حصألاَ

 ةداهشب مكحلا زوجي ال اذهلو ىلاعت هللا قحل ليدعتلاو ثحبلا نم دب ال لب هب دهش

 .امهتلادعب فرتعا دقو هحل ثحبلا نأل ؛ثحب الب امهتداهشب مكحي :يناثلاو «قساف

 بئاَغْلا ىَلَع ءاضقلا باب

 :ىَّوْعَدلا هذه ةدئاف الف الر ةنّيب هيلع كاك نإ هيلإ ةحاحلل ٌنْئاَج َوُه

 ىلع ماقت ال اهنأل هش مْ ْمَل ٌرِقُم وه :َلاَق ناف ُهَدوُحُج يِعّدُمْلا ىَعْذاَو

 هنأل مْ اهل :ُحَصْلاَف ؛هرارقإل الو هدوححل ضرعتي مر يأ «َقلْطأ نإ قم
 :يناثلاو ؛توكسلاك ةييغلا تلعحف تابثإل ىلإ جاتميو هتبيغ يف هدوحج ملعيال دق

 ناز مدعم اهل جاع ا لا نأل ؛دوحجلل ةنيبلا ضرعت دنع الإ عمست ال

 اغلا نأل ؛بئاغلا ْنَع ركن ةددشملا ءاخلا حتفب يأ أ رخ ُبْصَن يِضاقْلا مرلي

 اكنإ ىلع ةنّييلا نوكتل همزلي :يناثلاو ءابذك رخسملا راكنإ نوكيف ارم نوكي دق

 ہک اطايتحا ءهَصّمَذ يف تبا َقَحْلا أ ةا دَْب ُهَفَلَحُي نأ بجو «ركنم



AI“بئاّقْلا ىَلَع ِءاَضَقْلا باہ :ءاّضَقلا باک  

 ناك نإ كرادتلا باب نأل ءبَحتْسُي :لْيِقَو هئربي ام ىعّدا اعرل رضح ول هنأل «هيلع

 اذكو يأ ءنونْجَم وأ يبص ىَلَع ىو يف ناَيرْجَيَو مِيسْدُم ريغ عفاد كانه
 الق بئاغ ىَلَع ٌلْيِكَو ىَعّذا ْوْلَو ؛كرادتلا نع مهزجعل ىلوأ مهيف بوجولاو «تّيم
 نأ هل سيل ليكولا نأل ؛لام كانه هيلع ىعّدملا ناك نإ لاملا ىطعي لب يأ ,فّيِلَحت

 ميلنسلاب ريا !كلك وم ينأر رب :يِعَدُمْلا لْيكوإ لاقو ةْيَلَع ىغ دملا د رطح الو

 رذعتي نأ ىلإ ٌرسألا ٌرَجْنال لكوملا رضحي نأ ىلإ رمألا انفقو رل انأل ليِكَوْلا ىلإ
 .ةجح هل تناك نأ دعب ءاربإلا تبني نأ هلو «ةلاكو لاب قوقحلا ءافيتسا

 بحو ٌّقح هنأل هني ُمِكاَحْلا ُةاَضَق ! لام ُهَلو ؛بِئاَع ىَلَع لام تب اَذِإَو

 ؛عنتماف ًارضاح ناك ول امك.هماقم مكاحلا ماقف هيلع نم ةهج نم هؤافو رذعتو هيلع

 يضاف ىلإ لاخلا َءاهتإ يِعُدُمْلا لاس نو ءرضاح لام هل نكي مل نإو يأ از

 امْكْحَو أ َلاَمْلا يفوت مك اهب مكي ةَ عاّمس يه ؛ةَباَجَأ باقل دب

 ْبَحَتْسُيَو «قوقحلا ءاضق ىلإ ةعراسم كذب نْيلدَع َدهْشُي نأ ءاَهِإلاَو «يِفوَتْنسَيَل
 دوهشلا ُركذت باتكلا ةدئافو ءةداهشلا ىلع دامتعالا نأل ؛بجي الو يأ ب باك

 نم هيلع موُكْحَمْلا هب ريمي ام ,باتكلا ي ينعي ديف کذب هبل بوتكملا مازلإو

 ًاظفح ُهُمِيْحَبَو «زييمتلا لهسيل هل موكحم ا اذكو «ةّيلح حو ةَعنصو َةلْيبكو ةينكو مس

 اركذتيو اهاعلاطيل ةموتخ ريغ ةخسن نيدهاش ىلإ عفديو ؛هيلإ بوتكملل اماركإو هل

 ىلإ هلماحو يضاقلا باتك لصو اذإ يأ .ركنأ الإ هيلع ناهس «ةجاحلا دنع

 دهش الإو ؛كاذف ؛هب ىَعَدُمْلاِب رقأ نإف « مصحْلا رطح ا لإ بوتكملا دلب يضاق

 َقّدُص باتكلا يف ىّمَسُمْلا تنل :َلاق نإف «بتاكلا يضاقلا مكحب نادهاشلا

 مدع لصألا نأل ُهُبَسَنَو ُهُمْسا َبوَمْكَمْلا اذه ناب هني يعدم ىَّلَعَو هوَ

 َمَوُكْحَمْلا ْتْمَل :َلاَقف «هبسنو هما هنأي ةنيبلا نعي ءاهَماق نق «مسالا اذهب هتيمست

 رهاظلا نأل تالار مسالا يف ُهَل راشم لام نكي ْمّل نإ ُمْكُحْلا ُهَمِرَل هيلع



 A1۷ بئاغلا ىلع ءاَضَقْلا باب :ءاَضَقْلا باك

 يعي ٌريضْخَأ قي هيلع تماق وأ يضاقلا هفرع نأب يأ ناك نِإَو فيلع موكحملا هنأ

 نعي ءْتَعَب ءركنأ نإو يأ ءألإو لوألا كرتو بلوط ّقَحْلاِب فرعا نإَف كراشلا

 نإف يأ ءايناث اهْسكَيو ُةُرْيمت ةفِص َةَداَي دوُهَشلا َنِم ّبْلْطَيِل بتاكلا ىَلِإ «مكاحلا
 .فشكني ىتح رمألا فقو اديزم دج مل

 اذإ ِهئاَضْمِإ يِفَق هيكحب ُهَهَقاَشَ مكاَحْلا دلي ببال دَّلَب يضاف َرَضَح ولو

 نعف ؛ال :انلق نإو مَعَ معن :انلق نإف يأ للاب ءاضَقْلا فالح ِهتَيَألو ىلإ داع

 لح ريغ يف اهعمس ةداهشب مكحلا زوجي ال امك «عنملا :حصألاو ءاضيأ هزيرحت مهضعب

 .هتیالو

 نإَو باتكلاو ةداهشلا نم غلبأ هنأل ُةاَضْمَأ اًمهييالو يفرط يف هادا لَو

 ْمَل نإ يضاقلا اهْبَمَسْيَو ءنآلف ىلع هيب تغمس بك ةي عاَمس ىَلَع ٌرَصَعْلا

 :حصألاف ءافدع نإو يأ الر «يعدم ا فيات ىلإ انه ةحاح الو يأ اَمْلدَعُي

 وهو ال :يناثلاو «دوهشلا ةيمست نع ىنغتسا مكح اذإ هنأ امك ةيمسسلا كرت ٌزاَوَج

 يوغبلا داريإ نم موهفملا وهو لوألا سايقلاو :يعفارلا لاق ؛يلازغلاو مامإلا لوق
 فلاح نيهجو ةياكحب انه همزجف فالح هيف َرّدَقُي نأ ٌروجيو :لاق مث ؛هريغو

 ىَلَع لبي ال ِةَنْيبْلا عاَمَسِبَو َةَفاَسَمْلا برق ّْعَم يِضْمَي مكُحْلاِب باتكلاَو «كلذل
 رطَقلا ال ىودعلا ةفاسم يهو يأ ةَداَهَشِىَلَع ٍةَداَهَش لوُبَق ٍةَقاَسَم ْنِم الإ حْبِحّملا

 الإ هدعب سيلو مت دق كانه مكحلا نأ امهنيب قرفلاو « يتأيس امك حصألا ىلع

 دنع دوهشلا راضحإ رسعي مل ةفاسملا دعبت مل اذإ هنإف ؛هفالخب هلا ٌعامسو «ءافيتسالا

 ش .ربخآلا يضاقلا

 ٍسرْفَو ؛ِدِبَعَو هراَفَعك اَهُهاَيْشا نمو دلا نع َةاَعانْيَع ىع :لصف
 يِعْدُمْلل ُهَمْلَسُيِل لاَمْلا ِدَّلَب يِضاَقَْلِإ بَتُكَو ؛اهب مكَحَو ِ؛ُهَنني َعِمَس ؟ِتاَقوُرْعَم

 لقعي ال ام هيف بلغ ام وه (تافوُرْعَم) هلوقو «بئاغلا ىلع مكحيو ةنّيبلا عمسي امك

 يف وهو روحا هب قطن امك نور لوقف كىلا ةدعاقلاو «لقعي نم ىلع



 بِئاغْلا ىلع ءاَسَمْلا باب :ءاَضَقْلا بانك امل

 يف هب حرص امك هعضومو يأ ُهَدوُدَُح راقب يف ٌدِوَحْعَيو «حرشلل ًاعبت ةضورلا

 ىلع راصتقالا زوجي الو «ةعبرألا دودحلل ضرعتي نأ يغبنيو «زييمتلا لجأل رحم

 ةثالثب ةفورعم تراص اذإ اهنأ :يوغبلا يواتف فو «صاقلا نبا هركذ ةثالث وأ نيدح

 لوصحل حصألا ىلع ةميقلل ضيرعتلا بجي الو اهركذ ىلع راصتقالا زاج دودح

 :ُرَهَظَلاَف ءامهريغو ّباَوَدلاو ديبعلا نم فورعملا ريغك يأ ءم ال وأ هنود زييمتلا

 هنألو ؛ةفّصلاو ةّيَلِحْلا ىلع ًادامتعا بئاغلا صخشلا ىلع عمست امك ةي امس

 .هابتشالا ةرثكل ءال :يناثلاو «راقعلاك هيلإ ج اتعب

 هنأ ءةَمْيَقْلا ُرُكْذَيَو ىاصقتسالا نم نكع اع يأ فصلا يف يِعْدُمْلا ْغلاَبُيو

 ءديعب ةلاهحلاو هابتشالا رطح عم مكحلا نأل ؛هيلع ةئيبلا تماق ام يأ اهب ْمُكْحَي ال

 عمست فنصملا هركذ امك :اهرهظأ ؛لاوقأ ةثالث لصاحلاو رامعلاك معن :يناثلاو

 عرف مث ,مكحيو عمست :اهئلاثو مكحي الو عمست ال :اهيناثو ُمَكْحَي الو نیلا

 دب يضاق ىلإ بتي لب :لاقف مكحلا مدعو عامسلا وهو حيحصلا ىلع فنصملا

 :رهظألاو يع ىلع أودهشيإ بتاكلا ىلإ هنو ُهُدْحأَيف هب تدهش اَمب لامل
 ااو ِلْيفَكْلا ٍةَءاَربي بتك هيب اوذهش نإ هند ليك يِعَدُمْلا ىلإ ُهُمْلَسُي هن

 يعدملل هيي عازتنالا دعب يضاقلا نأ :يناثلا لوقلاو ءدرلا نوم يِعْدُمْلا ىلَعَف

 ةداهشب يعّدللا َّمْلَّس نإف ءنمثلاب هلفكي وأ لّدَع دنع ٌةعضيو ّنمللا هنم ضبقيو

 نابو «ليفكلا ءاربإ وأ نمثلا درب بتك بتاكلا يضاقلا دنع هنيع ىلع دوهشلا

 هالوتي عيب اذهو «هيلع يعدملا ىلإ نمثلا ملسيو حيحص عيبلاف الإو عيبلا نالطب

 ٍراّضخإي ّرْمَأ ٍَلَبْلا ال سلجَمْلا نع َةَبِئاَع ْوَأ لاوضلا عيبي امك ةحلصملل يضاقلا

 ناك اذإ اع ًاهيبشت قصب ةداَهَش ٌعَمْممت لَو هبيعب اوده ُةراَصْحِإ نكن ام

 «مكحلا سلجم نع بئاغ رهو ةداهشلا عمست الو ,دلبلا يف ًارضاح هيلع ىعّدملا

 ةديبلا ميقيو ُهّدحِي يعّدملا نإف «راقعلاك نكمي ال امع"(هراضحإ نكمب ام) ب زرتحاو

 ٌراَصخإ بجو اَذِإَو ؛هديدحت ىلإ ةجاح الف اروهشم نوكي نأ الإ !دودحلا كلتب هيلع
 و ا ا ص

 مث يدي نْيع مدع لصألا نأل هيمي قدْص ! فصلا هذهِ ٌنْيَع يِدَيِب سيل :َلاَقَق
 لص هَ 3 ا



 A۸۱14 بئاغلا ىَلَع ءاَصَقْلا باب :ءاَضَقْلا بای

 يأ لكن نإف تكله اهنأ لامتحال ةَصْيِقْلا ىَوْغَد ؛كلذ دعب يأ يِعَدُمْلِل
 ِهْيَلَع سبو َراَضخإلا فلك ةي َماَقَأ وأ يِعَدُمْلا ّفَلَحَف «نيميلا نع هيلع ىعدلا

 «فلتلا ىوعد هنم لبقيو ةميقلا هنم ذخوتف ءوفلت ىَوْعَد وأ راضخاي ال ْقَلْطُي لَو
 .ةرورضلل لوألا هلوق فالح ناك نإو

 :لاقف اَهْيِعديف ؛آل مآ َةَمِنِق يعدي ؟ نئَعْلا تلت لَه ؛يِعْدُمْلا كلش ؤو
 هيلعو ؛ةجاحلل ُةاَوْعَد تعيس هتم لو هَر ُهَمرَل يِقَب إف ءاَذَك ينم بصَع

 ريغ اهنأل أل :َلْيِقَو ءاهتميق الو نيعلا در همزلي ال هنأ فلي اذهىلعف «ةاضقلا لمع

 هيل للل بو عقد يف نايِرجَيو ةَميْا يع من هفلحُبو اهدي لب ءةمزاح
 يأ لطيف قاب وُه مأ ُهتَمَِِق ! هلأ مآ نما بلطي ُهَعاَب لَه كو ُهَدَحَجَف
 ةدحاو انيمي مصخلا فلو «هتميق وأ هن وأ بوثلا ذر هيلع نأ يعدي لوألا ىلعف

 ! يعآملا ىلع ُنيميلا تّدّرو لكن ولف «هتميق الو هنمث الو بوثلا ميلست همزلي ال هنأ

 ىلعو ؛ناهحو ؟ نييعتلا طرتشي مأ ددزتلا ىلع ىعّدا امك ددزلا ىلع ْفِلْحَي لهف

 .ىرخأ يف نمثلاو ءىرخأ يف ةميقلاو «ئوعد يف نيعلا ىعّدي :يناثلا

 يف لاملاو ابئاغ ناك نإف ءارضاح مصخلا ناك اذإ اميف هانركذ ام عيمج :ٌّغْرَ

 دهشتل هدي يف وه نمم هلحأو ءاضيأ مكحلا سلحب رضحأ «هانفصو امك دلبلا

 . "يع ىلع دوهشلا

2 
 يبلع ىَعُدُمْلا ىَلَع ُهننْوُم تْوَقَتسا يِعَدُمْلِل تب راصخإلا انْبَجْوَأ ْثْيَحَو 5 ل

 يِعْدُمْلا ىَلَع ُدرلا ٌةَنْوُمَو ءراضحإلا ةنؤم ينعي يه ًالإو كلذ ىلإ جرحا هنأل

 .هيلإ جوحما هنأل

 بيرقلا نأل ِقَديعَبِةَقاسَمب نم يل ْمُكْحََو لا مست يِلْلا باَعْلا :ٌلئمَ
 ويضم ىلإ ركب اهني عجز ال يلا «ةديعبلا ةفاسملا يعيو يهو هراضحإ لهسي

 .طقف )١( ةحسنلا يف عرف (#)



Atبئاغْلا ىلع ءاَضَقْلا با :ءاَضَمْلا بانك  

 نأ يضاقللو يتأيس امك ىَوْدَعْلا ةفاسم ىّمستو ءةبيرقف عجري ناك نإف يأ دَ

 ٌةقاَسم :َلِيِقَو ليل لهألا ةقرافم هراضحإ يف نأل !ىلوألا ىلإ باغ نم ىلع مكحي

 يغب مکر هني ُعَمْست الف ٍرِضاَحَك ٍةَيِرَقب مَ ءاهنود ام ةبيرقلاو يأ رمق
 الإ ءلوطي هراظتنا نإف ديعبلا فالخب نكمأ نإ نعطع يتأيل رضحي لب يأ وروُضُح
 عاشتمالاو يراوسلا ساسنلا ذا ال الإو هيلع مكحيو عمست اهنإف يأ وزرع أ هنراوعل

 ٌدَحَو صاّصِق يف يبن اغ ىَلَع ءاَضَقْلا ُراَوَج :ٌرَهْظَأْلاَو ءقوقحلا لاطيإ ىلإ ةعيرذ
 «هئانغتسال ةحماسملا يلع وثم قامت للا وح نأل ,ىلاَعَت هللا دخ يف مو يذق

 يف ىعسي دحل ا نأل ؛ًاقلطم عنملا :يناثلاو «هطايتحال قييضتلا ىلع بم يمدآلا ّقحو

 دلب يضاق ىلإ بتكيف لاومألا يف امك ءاقلطم زاوبملا :ثلاثلاو «هياب عسوي الو هعفد
 .ةبوقعلاب هذحأيل هيلع دوهشملا

 يأ ربي لَم اَهدِعَبْسَي مل مكُحْلا لبق َلَِق َمِدَقَف بئاغ ىلع ةن َعِمَس وأو
 ةنيبلا ةماقإ يف هتجح ىلع وهف مكحلا دعب مدق نإو يأ حرج نم َُنْكَمُيَو «لاحلاب

 ؛ةداهشلا مويب ُهَقْسِف ٌحراجلا خرو نأ طرتشي نكل ءدوهشلا حرجو لال 0

 تّبَجَو يلو م ةنيب عاَمَس َدْعَب َلِزُع ولو ,مكحلا دعب هثودح لمتحا قلط
 .لزعلاب اهنالطبل فاعل

 مخ عقب ُةَرضخأ ءهبلط ىلع يأ بليا ريضاَح ىلع يِدغتْسا اَذِإَو :لْصَ
 وأ ءيضاقلا بحأ هيلع ًابوتكم نكيلو ءمصخلا ىلع هضرعيل وري وأ ؛ربْطَر نبط
 ةنايص !؟ ال مأ ةلماعم امهنيب نأ فرع ٌءاوس ُنارعألا ْمُمَر يأ ءَكِلَذِل ترمب

 راغ الب علا نإ الم وأ ثرإ هیج اتح هيلع لان لامتحالو رفحا

 لإ ثعب رنو ضرمك هب عتم | نإف باري اهب يأ هَرْزَعَو ناَطْلُسلا ناَوْغَأب ُةَرَصْحَأ
E Oريغ يف بث  

 13 ٌبئان كانه ُهَلَو اَهْيِف وأ أ هيلع هتيالو ءافتنال :ةٌراَصْخِ ل سيلف لع يألو
 ع 5

 يف مكحلا ناكمإ عم ةقشم هراضحإ يف نأل هيَ بَتْكيو ةنيب عمسَي لب ُةريصْحي



 A۲1 ةَملقلا باب :ءاّضقْلا باك

 ىَرْدَعْلا ةفاَسَم ْنِم ةرِضْحُب :حصألاف بيان ال وأ هيف وه يذلا عضوملا كلذ
 ريا قلا اسم نود ناك ر ااو دال رکی اهنِم مجري يتلا يهو ءطقف

 ةلب ىلإ فين نأ هل بت E ا هانم تبر ةرضخ هنأ :ثلاثلاو ءالف الإو

 .نيرثكألا نع يدرواملا هلقنو «يدعتسملا نيبو هنيب مكحي نم بولطملا

 امك اهقح يف ءاضقلا ليبسو ءاهنع ةقشملل فرص رضحت أل َةَرَدَحُمْلا أو
 يدع :تلقن اهنمو هيواتف يف لافقلا لاق ءاهريغك رضحت :يناثلاو ءضرملا يف فلس

 رك ال نَم ةرَدحلا يعي «يِهَو ؛عرشلا يف هل لصأ الو ريدختلل ىنعم ال هنأ

 تناك نإف ؛اهوحنو لزغ عيبو زبخو نطق ءارشل ةرركتم يأ تاَجاَحِل اًهُجوُرْخ

 .ةردحخخمف مامح وأ ةرايز وأ ءازعل اردان الإ جرخت ال

 اذإَوظ :ىلاَعَت ُهَلوَق عاَمْخإلا لبق اهي َلْصألاَو فاما ركب يهو :ةَمْسِقْل

 ةَيِعاَذ ةَحاَحْلاَو مثالا ماللار ةالّصلا هيلع ُهلْمِفَو ,*"'”ةيآلا 4 ...ةَملسِقْلا ٌَرَضَح

 اهيل

 لكب لصحي دوصقملا نأل «مامإلا بوُصنَم وأ ْمُهُبوُصِنَم وأ ُءاكرشلا مسي دَ

 ءمكاحلاك مزلي هنأل لد رح کد :مامإلا بوصنم نعي بونم ُطْرَشَو كلذ

 هيف ؟ ميرقتلا ةفرعم طرشي لهو «ةمسقلا ةلآ اهنأل باَّسِحْلاَو ؛ةَحاَسَمْلا ُمَلْعَي

 نبا مهتم بابحتسالاب ةعامج مزجو «هيلإ جاتحي ام ةمسقلا عاونأ يف نأل :ناهجو

 الو ةلادعلا هيف طرشي ال هنإف ؛ءاكر شلا بوصنم مامإلا بوصنم ج رخو «غابصلا

 دبعلا ليكو ت يف نوكي نأ يغبنيو «هرقلطأ اذك :يعفارلا لاق يه ليكو هنأل ؛ةيرحلا

 هن ْمُهوفْرراف ُنيِكاَسَمْلاَو ىَاَعياو ترفل اولو ةا َرصَح اذا :۸ / ءاسنلا (0150
 .كفوُرعَم الوم مهل اولوقو



AYY ٍةَمْسِقْلا باب :ءاتعقلا باك 

 ؛ناًمِماَق بجو ٌمِنوقَت اًهْيِف ناك ناف ءءارشلاو عيبلا يف هليكوت يف فالخلا ةمسقلا يف

 ضف ول مكاحلا نأ اذه ةيضقو :ةعفرلا نبا لاق «نينثاب الإ تبثي ال ميوقتلا نأل

 ئاس كلذ نإ :مامإلا لاق دقو ؛يفكيال هنأ !مكحي نأو ميوقتلاب ةنيبلا ع امس دحاول

 نأ ىلإ تفتلي فالخملا ,نانْلا :لْوَق يِفَو مِساَقَف ميرفت اهيف نكي مل نإو يأ ءألإَو
 ِميوْقَتلا يف ًامِكاَح ِمِساَقْلا ُلْعَج ِماَمإلِلَو ءدهاشلاكو مكاحلاك مساقلا بصنم

 تيب ْنِم هبوُصنَم قزر ُماَمإلا ُلَعْجَيَو هسفنب يأ «ميسقيو ندع لوق هيف ُلَمْعَف
 ىَلَع هرجا ل 2*” ديني ل وأ لام هيف يأ نكي ْمَل إف ىلاصملا نم هنأل ءلالا

 ؛مكحلا ىلع ضانعي نأ هيلع عنتما ثيح يضاقلا فلاخو «مه لمعي هنأل یاکرشلا

 ءاوس يأ همر ارذاَق لك ىّمُسَو ةوُرَجأتْسا نإف ءاهنالخب هلل نح ءاضقلا نأل

 ىَلَع ٌةَعْروُم ٌةَرْجَألاَف ءارقلطأو ةرحأ هل اوس نإو يأ لَو ولاقت وأ هيف اًوَواَسَت

 نأل «سوۋرلا ىَلَع :لوَق يفَو «ةقفنلا تهبشأف كولا تام نم اهنأل ءصَسصِحْلا

 ليلقلا ءزجلا يف باسحلا نوكي دقو ءاعيمج مه عقي ةحاسملاو باسحلا يف هلمع

 نم ىنثتسيو ؛ةضورلا لصأ يف فئصملا هححصو لوألاب عطق نم مهنمو «ضمغأ
 بسحب ال ةرثكو ةلق ذوحأملا بسحب عزوت اهنإف ؛ليدعتلا ةمسق فنصملا قالطإ

 .رثكأ ريثكلا يف لمعلا نأل ؛حصألا ىلع صصحلا

 يجوڙو ؛ ؛نْيَسْيِفن بوتو ؛ةرَه جك ويب يف زرا مَع ا مّ مث :لصف
 هني الر فس هنأل ءيضاقلا ER ميج مل مق مه ةكرشلا طا فخ

 ءحصألا يف مهبيجي ال معن سک فيسك عقم لطي مل نإ مھ سفن اوم نإ

 يف ِهِتَمْسِق بلاط ْباَجُي ال نْيَرْيِفص ٍةَنوُحاَطَو احح دوما غف ُلْطْيي و

 إف باجي :يناشلاو “'“( راَرض الو َرَرَض ًالَو ] رخآلل ررضلا دوجول «حَصألا

 هلك اذه :تلق .نيشلثلا ماسقلا هرحأ نم يطعي :شماملا يف .غرفتي :(۲) ةحسنلا يف (#)

 . فيحصل
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(YA) مقرلا :تاوملا ءايحإ باتك :يناثلا رجلا يف مدقت )٥۱٤( 



 ATT ٍةَمْسِقْلا باب :ءاَضقْلا باك

 ثادحإ ىلإ جاتحا ولو «ررضلا ءافتنال بجا «نينوحاطو يأ ِنْيَماَمَح هَلْعَج َّنَكْمَأ

 ال راد ٌرْشُع هل ا ناك لَو ؛كرادتلا رسيتل حصألا ىلع اضيأ بيجأ دقوتسم وأ رعب

 يبجاَص بطب رْشُعْلا بجا ُراَبْجِإ :حصألاف رحل يِتاَبْلاَ ینکسلل ٌحلْصَي

 ؛هييصن لق هيس لب اهدرجب نم أشني ال رشا بحاص ررضو ءاهب عفتني بلاطلا نأل
 :يناثلاو «تنعَم ِهِلاَمِل ٌعّيِضُم هنأل هيسكع كود هقحلي يذلا ررضلل «عنملا :يناثلاو

 :غاولأ ةتمسق !ُةُرًَرَص ُمُظْغَي ال اَمَو ؛هكلم زييمتل «رحآلا ريجي

 بوبحلاك يأ «يليَك «تاهباشتلا ةمسق ىّمستو يأ ءازجألاب :اهُدَحَأ ©

 ْعِحْمُمْلا رج ءاَرجألا ةهبتشُم ضْرَأَو ةي قيل ةَ راذر ںیناندلاو مهاردل

 لامكلا ىلع هلامب بلاطلا عفتتيل ةتوافتم وأ ةيواستم ءابصنألا تناك ءاوس 08

 هل طلتخا ول امك كيرشلا ىلع اهيف ررض ال هنأ عم ةكراشملا ءوس نم صلحتيو

 ْوَأ ءنوزوملا يف يأ ءانَو وأ ءليكللا يف يأ ءالْبك ُماَهْسلا لدعم «ةرشعب مهرد

 ةثالث نيب تناك اذإ امك يأ «ةتوتْسا نإ ءابصنألا ٍدَدَعِب ءةيواستلا ضرألاك اعْرَذ

 يف بكر ؛ةيواستم عاقر ثالث خو مث ؛ةيواستم ءازج أ ةثالث لعجتف ؛ًاثالثأ

 وأ دحب اَزْيَمُم «ءازجألا نم يأ ءاءْرُج ْوَأ ءاكرشلا نم يأ كرش مما ٍةَعْفَر

 قيوم قاب يف ُجَرْدَتَو ,يعفارلل اعبت ةضورلا ين هلاق امك امهريغو يأ ةَهَج
 ا نم رجح يف لعجتو «عمش وأ ففج نيط نم ًالكشو ًانزو يأ

 ذك ءاَهْرُضْخَي مل نم جرحي م ؛ىلوأ ناك ًايمجعأ وأ ًايبص ناك نإف ؛جاردالاو

 ةباتكلا رضحي م نم يعفارلل ًاعبت ةضورلا يق هترابعو «درغم ريمضب خسنلا ف وه

 مل نم : :ِرَرَحْملا ةرابع نسحأ امو ؛امهرضحي مل نم لوقي نأ يغبني ناكف «ج ا

 ىلع َءاَمْمَألا بتك نإ لوألا ِءْرُجْلا ىَلَع ءةعقر جرن يأ ةعقر كلذ نسحب

 يلي يذلا ءزجلا ىلع ىرخأ جارحإب رمؤي مث يأ ُُمْسا جّرخ نم يطع اترا
 ٍدْيَز مْسا ىَلَع ْوَأ ثلاثلل ثياثلا نيعتيو ؛هذحأ نيرخخآلا نم همسا جرح نمف «لوألا

 ديز مساب ةعقر تجرخأ ؛ءازجألا ءامسأ عاقرلا يف بتك نإو يأ ءاَرْجألا بتك نإ
 وأ ءاكرسشلا نم هب ئدتبي نم نيعتيو «ثلاثلل ثلاثلا نيعتيو ءورمع مساب ىرحأ مث



TAYE ٍةَمْسِقْلا باي :ءاّضَقْلا باك 

 ؛سدُسَو ؛ثلثو ؛يفطصيك ًءاَبيمنألا تقلا نإف «ماسقلا رظنب طونم ءازجألا

 ٍةّصِح قرف نع ُرِرَتحَيَو قبس امك ْتَمْسْقَو ؛ماهّنسلا لقا ىَلَع ضْرَألا تّئرُج
 قبس امك ءزجلا وأ كيرشلا مسا بتكي هنأ يضتقي مالكلا اذه نأ :ملعِإ بلاو

 غاقرلا ىلع ءازحألا ا :يعفارلل اعبت ةضورلا يف حجر نكل

 سدسلا بحاصل جرح امر ءامسألا ىلع عاقرلا جرحأو اهتبثأ ول هنأل ؛قتعلا فالخب

 يف فالخلا مث «ثلثلاو فصنلا هل نم كلم نيب قرفيف سماخلا وأ يناثلا ءزجلا

 .ححجرألا ىلع زاوجلا يف ال ةيولوألا

 برق تاإ وف بسحب اهئارجأ ةَ مق فتحت ضرأك ٍلْيِدعملاب :يناثلا ©

 اهيثلثك هتدوحب اهثلث نوكيف حضانلاب اهضعبو رهنلاب ىقسي اهضعب نأ قو يأ ام

 تفلتخا نإو «نيفصن امهنيب ناك نإ ًامهس اذهو ًامهس اذه لعجُيف الشم ةميقلاب

 ْرَبْجُيَو ,ةحاسملا نود ةميقلاب مهسأ ةتس تلعج سدسو ثلثو فصنك ءابصنألا

 ءءازحألا يف يواستلاب ةميقلا يف يواستلل ًاقاحلإ ءرهظألا يف اَهْيلَع م و
 نيتوُناَح ْوَأ ِنَْراَد ٌةَمِيِق توا ولو «عفانلاو ضارغألا فالتخال ءال :يناثلاو

 ادعابت مأ نارادلاو ناتوناحلا | رواج ءاوس يأ نا الق ٍاحاَوِل لك َلْغَج بلطف

 عون نم باي د وأ دبع وأ «ةينبألاو لاحلا فالتحاب ضارغألا يف فالتحالا ةدشل

 «يدنهو يک ر ت نييدبعك يأ «نّيَعون وا ءرودلا فالخب اهيف ضارغألا | ةلقل ريْجَ

 ةبادو ريعشو ةطنحو بوو ٍدبعك نيسنح اناك نإ اذكو .ناتكو مسيربا نيبوثو

 .عون لكبو سنج لكب ضارغألا قلعت ةدشل رابحإ الف ءاهوحنو

 اذإ اذكو يأ ٌرَجَس وأ ٌرئب نْيبناَجْلا دَح ا يف وکي نب دولاب :ثلاثلا ©

 اذإ امك يأ ىم طق داي نم م در ُهَمْسِق ُنِكْمُي ال ءتيب رادلا يف ناك

 الام هلخد هنأل ف َراَيْجِإ الو ةئامسم هذخآ دف افلا يواسي بناج لك ناک

 امع ذخأي هنأل ؛عيب ٌدرلا ةمسق وهو ؛عيب عونلا اذهو يأ ْيَب وهو هيف هل ةكرش
 ِبَهَدَمْلا ا ىَلَع ٌلْيِدْعَتلا اذكَو «عيبلا ةقيقح كلذو لام ره ًاضوع هلام نم دخ

 لام مكاحلا عيبي امك ةحاحلل رابحإلا اهلخد امئإو ءامهنيب كرتشم ءزج لك نأل



 ام ٍةَمْسِقْلا باب :ءاضقلا باتك

 ءازجألا ٌةَمْسِقَو ىازحألا ةمسق يف نيلوقلا درط :يناثلا قيرطلاو ءاربج نويدمل

 ىلع دامتعالا زاج امو ءرابحإلا اهلحد امل اعيب تناك ول اهنأل رهْظألا يف زار

 يذلا وه امهنم دحاو لكل جرح ام نأ نيت ةمسقلا نأ :زارفإ انلوق ىنعمو «ةعرقلا

 اذإف ءامهنيب ًاكرشم ناكو الإ لاملا نم ءزج نم ام هنأل ؛عيب اهنأ :يناثلاو «هكلم

 يعفارلا يف عقوو ءهتصحب هبحاص ةصح يف هل ناك ام امهنم لك عاب هنأكف ! امستقا

 .تارشعملا ةاكز يف اذكو «هحيحصت ابرلا باب لئاوأ يف

 اًيْضاَرت ولو ءادعبالا يف امك ةعْرَقْلا جوخ َدْعَب اًضّرلا ٌدرلا يف ُطَرَتْيَو
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 انضر :اًمهلرقك َحَصألا يف ةع دْغَب اًضّرلا طرتشا هيف َراَبْجإ ال ام ٍةَمْسِقب 3
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 الجر امّكح اذإ اميف فالخلاك فالخلا عرقا ُهْنَجَرْعَأ امب وأ ٍقَمْسِقْلا هِذَهب

 فنصملا دارم نأ :َكِلَذ َدْعَب ْمَلْعا مث ؟ال مأ لوألا اضرلا يفكي له امهنيب مكحف

 يف ححصو ءاهيف رابجإ ال هنأب عطقي هنإف ؛طقف درلا ةمسق هيف رابحإ ال ام ةمسقب

 لبق عطق هنأل ؛راركت ذعنيح هيفف «رابحإلا ليدعتلاو 2 *'زارفإلاو ءازجألا ةمسق

 يف ةلأسملا ضرف ٍرّرَحُمْلا يف يعفارلاو «ةعرفلا جورخ دعب ىضرلا طارتشاب اهيف كلذ

 يف ةضورلا يف ربع هنأ مث «مّلَقْلا ناّيْفط نم ةباتكلا يف (ام) نأكف «هيف ربجي ام ةمسق

 .ٌرّرَحُمْلا انه عبث :ْمَعَن ءانه لعف ام فالح رهظألا
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 ىلع ةنيب تماق ول امك َضِقن راّبجإ ِةَمْسِق يف ُفْيَح وأ طَلَع ةنيب تّ ولو

 «نيكيرشلا نم يأ لحاو ُاَعْذاَو ةنيب نكت مل نا .درهشلا بذكو يضاقلا ملظ

 تضقن يعدملا فلحو لكن نإف ءارهاظ ًاضرغ هيف هل نأل ,هكيرَش فيل ُهَلَق

 وأ امساق ابصن نأب يأ «ضاَرت ٍةَمْسِق يف «فيحلا وأ طلغلا نعي اذا ولو ةمسقلا

 هذهِ ةَدِئاف الف طلب رئ ال هنأ :حصألاق يب يه :انَلُقَو بهسفتأب اومستقا

 ايضارت امهنأل ؛ضقنت اهنأ :يناثلاو ءارشلاو عيبلا يف نبغلل رثأ ال امك ءىَوْعَّدلا

5 
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 زارفإلا نأل ت نإ تّضقن ٌراَرفإ :انلق ْنِإَو :تلق «لدع ةمسق اهنأ امهداقتعال

 .ليدعتلا زارفإلا لدب )١(: ةححسنلا يث (#)



 ٍةَمْسِقْلا باب :ءاّصقْلا باَتِك ام

 اذهو لع لل او كْيِرَش ْفِلْحَيَف ءتبني مل نإو يأ ءًالإو «توافتلا عم ققحتي ال

 ىعّدا ول امك مكحلاف ! هربت مل نإف «ةعرقلا جورخ دعب ىضرلا انريتعا اذإ هلك

 العم عيرلاك يأ ءاعئاش م ُْقَمْلا ضْعَب ّقَحَحلما وو ,رابحإلا ةمسق يف طلغلا

 يو ءًاضيأ هيف لطبت لرق يفن يأ ؛ قفا قيرْفَت فالج يِقاَْلا يف هيف تلطب
 الو انيق َءاَوَس نيم نب ي لا َنِم ْوَأ .حصألا ره اذهو رايخلا تبثيو حصت :لوق

 امهدح ؛ اتع لب هقح ردق نوكي ال دحاو لكل تبت ام نأل ملغ هل او تّلطَب

 .ةعاشإلا دوعتو رخآلا ىلع عوحرلا ىلإ
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 الُعإلا نِي وأ ِروُصُحْلاَو دورها نِي رحم هوش انب ب رابحإلا :ةداهّشلا

 (#5مكلاَحر نم ٍنْيَدْيِهَس 0 ار :ىلاعت ةلوق عامجإلا لبق انف للمألاو

 ةنسلا نمو سوُحُو ال واشر رم ده رهو مي كَم اذإ !ارثيش 20 :هلوَك

 ةَرْيهَش 58

 لبقي الف يأ ېم ريغ ؛ةَءوُرُموُذ لع ؛فْلُكُم رح ۽ ؛ملسم :دهاشلا طارش

 .قطنلا هيف اضيأ طوتشيو :ىفخي ال امل مهدض نم

 بانتحالا نود يأ ِةَرْيْغَص ىَلَع ٌراَرْصِإلاَو رْئاَبَكْلا ْباَيْجا :ِةَلاَدَعْلا ُطْرَسَو

 عون نم تناك ءاوس اهنم ٌراثكإلا رارصإلا يف ٌريتعملاو ءاهنم ملسي نم َّلَقف يلكلا

 اذإ رئاغصلا نم عون ىلع ةموادملا رَت الف ءروهمجلا لوقل قفوألا ىلع عاونأ وأ

 .ُتاَعاطلا تباع

 قاطو ر
 ےس .٠ و 7 ھار 5 8 0 3 ع 2

 امنأكف ريشدرنلاب بعل ْنَم ] ب هلرقل ءحيحملا ىلع درنلاب بعللا مرخيو

 «جترطشلاب بعللاك هنأ :يناثلاو لسم هاور [ويَدَو رين ٍمْحَل يف ُهَدَي سمع

 75839 / ةرقبلا هك ه)

 ثسيدحلا :ريسشدرنلاب بعللا ميرحت باب :رعشلا باتك :حسيحصلا يف ملسم هاور (215)

 :درنلاب بعللا نع يهنلا يف باب :بدألا باتك :ننسلا ف دواد وبأو .(0550/9

 ثيدحلا :درنلاب بعللا باب :بدألا باتك :ننسلا ف هجام نباو )٤۹۳۹(. ثيدحلا

 ا

AYY 



 تاداهشلا باتك 1١

 ع
 2 سم مال

 يور هنأ لصألا يف تركذ دقو "وي ِلَع رثأل :جنرطشب ُةَرْكُيَو دَعَا وه معن
 ٌراَمِقُف ِنْيَبِناَجْلا نم م لام ِهْيِف طرش نإ .نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع هب بعللا

 وه لب ؛رامقب سيلف ّبَلَع نإ ُهكِسْمُيَو بلغ نإ هلذبيل الام امهدحأ جرخأ نإف يأ

 نع ٍةالص جارخإ وأ شف هب نزقا ولف حصي الف لاتق ةلآ ريغ ىلع ةقباسم دقع

 جرح ىتح هب بعللا هلغش لب ادمع نكي مل نإف «ُنراتْل ا كلذب تدر ادمع اهتقو

 .ًاضيأ تدر هنم رثكأو لفاغ وهو

 درو دقو ريسلل لبإلا طيشنتو ماونلا ظاقيإ نم هيف امل ُةُعاَمَسَو ُءاَدُحْلا ٌحاَبْيَو

 ْنَم سانا نيَو :ىلاعت هلوقل ُهُعاَمَسَو لآ الب ُءاَمغْا هَرْكبَو ”1ثيداحأ هيف

 يف يقهببلا هاور .(محاألا ريم ّرُه ُجْنَرْطُسلا) :لوقب ناك هنأ ؛هف ىلع نع © 01
 فالتحالا باب :هتداهش زوم نم باوبأ عامج :تاداهشلا باتك :ىربكلا نئسلا

 دهارش هل نكلو لسرم اذه :لاقو )۲٠١۳١(« ثيدحلا :جنرطشلا بعللا

 .تاقث هتاور :تلق . ىهتنإ

 ذرب مرق ىلع ه5 بلاط يبأ نب يلع رم لاق ويح ن ٍةَرَسْيَم ْنَع ©
 هاور .[ ه١ / ءاينألا ر 4نرُفِكاَع اهل نأ يلا ليما هذه ان لا جئرطشلاب
 .لسرم وهو «نسح هدانسإو ,(1151777) رثألا :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 هاور .(َهّسَمَي نأ ْنِم هَل ريح أَقْطَي ىح ارح ّسَمَي ثنأل) :لاَق ةباَوِر يِنَو ©
 .هلاسرإ عم هب سلب ال هدانساو 011057 مقرلا يا يتهرب

 ٌءاَدَحْل َدُحْلا كي هللا لوُسَر ٌعِمَسَو) هللا ُهَمِحَر ُيِعِئاَّشلا َلاَق :لاق يقهيبلا لقن © (ه4١)

 ينو ءادحلا عامتساب أب ال باب :تاداهشلا باتك :ىربكلا ننسلا نم .(َرْحَّرلاَو

 .بارعألا

 ةشَحْلأ هل لاَ مال ناكو قس يف د للا وسر ناک :َلاَق ؛هط سنأ رع ©

 قوس ُهَسَحْنأ ا كدر ] :ة هللا لوس هَل ناق "نوب قرر مه وخت
 ضيراعملا باب :بدألا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور اسلا يني [ ريرارقلاب

 :لئاضفلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(5770) ثيدحلا ؟ بذكلا نع ةحودنم

 مم با سول ثيدحلا : يبلا ةمحر باب

 :لاق رَبي ىلإ اليل ذي هللا لوُسَر عم اجرح :َلاَق ؛عْرْكألا ن ةَمَلَس ْنَع @

<< 



 1۸14 تاقاهشنلا باك

 ءروهشملا ىلع مارحب سيلو ©" ءانغلا هنإ :ةعامج هلاق "هتي دحل وهل يرتشي

 رب لحراف لصألا يف قاروأ يف هريغو كلذ ىلع مالكلا ؛ تحض وأ دقو

 مسا# م غرو م

 ٍراَمْرِمَو ؛ يصر ؛دوُعو ؛ِروُبنَُطَك ِةَبرَشلا ٌراَعِش نِ لآ لاما مرْخَيَو
 ؛ةنافحلاو ؛كنجلاو ؛يباَبَرلاك يأ راتوألاو يهالملا يهو فزاعلا رئاسو «يِقاَرِع

 :نسحلاو سابع نبا لاق «ةفلاسلا ةيآلل ءاَهْغاَمِيْساَو ءاهريغو ؛ةجنَمكل و ؛ريطنسلاو

 ؟َكِتاَمَِتُم ْنِم انعيست الأ :عّركألا نب ٍرِماَمِل مرق نم لحجر َلاَقف ؛ًاليَل ارق

 :َرْخّرلا ُلوُقي ٍمْرَقلاب وُدْحَي لره | ارعاش الحر ماع ناو
 الص الو اقدمت ألو اّ اَم تنأ الو هللا

 اال نإ ماَدَقَألا كو ايفا اَم كَل ٌءاَدَِق رفا

 اا نب م ,َحِيِص اَذإاَنِإ 2 اَنَلَعةَنْيِكَس نَيِفلََو

 اع اور حايملابَر
 ُهُمَحْرَي ] لاق .عّوكألا نب ُرِماَع :ًاولاقف [؟قْئاملا اَذَه ْنَم ] :ةقرط | لور لاق

 رعشلا نم زوجي ام باب :بدألا باتك :حيحصلا يف هتصقب يراحبلا هاور .[ هللا

 :ربيخ ةوزغ باب :داهجلا باتك :حيحصلا يف ملسمو )1۱٤۸(. ثيدحلا :زحرلاو
 .هدعب امو )١807/177( ثيدحلا

 صرع ي

 :َلاقف رفَس يف ةَحاَور نبا - #4 هللا ُلوُسَر يأ - رمأو :كلظ يِيفاَشلا لاق ©

 للا لور عم ناك هنأ ؛هط َةَحاَور نب لل ادع نع زرت عقناف [؟ م ٌمْوَقلا كح

 :لاقف [ باكرا رف لنا «ةحاَوَر نبا اي ] :ه لاق هل ربی يف دلي

 َلاَقَو هيسفنب ىَمّرَف : :لاق ؛عِطأَو ْعَمْما :ه مع هل لان ؟كلَذ خت ذك هلا

 لوس اي

0 

 :[ َرْخَّرلاَ

 اَنيلَص ًاَواَنْنَدَصَتاَمَو ايدها ام تنأ اول هللا
 ال باب :هتداهش زوجت نم باوبأ عامج :تاداهشلا باتك :نئسلا ف يقهيبلا هاور

 .(۲۱۹۳۸) ثيدحلا :ءادجلا ءادحتساب ساب

 ,.5 / نامقل (219)

 وهل يري نم ديالا وه يف اَمُهنَع هللا يضر سابع نبا نع ريج نب دعس نع (ه10)
 باك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ِهِهاَبْشَأَو ءان يف ترتر :لاق يِشْيِدَحْلا
 )۲۱١۸۹(. رثألا :هتداهش زوجت نم باوبأ عاج :تاداهشلا



AT ِتاداَهَشْلا بات 

 هبشأف رافسألا يف ريسلا ىلع طش هنأل «ٌحّصألا يف عاري آل "ياللا هنإ
 .9ةبابتلاَو عاَرَاو راتزيلاك ملأ هاو ةُمنِرخَت حصألا :تلق *""ءاذجل

 امِهِرْيَغ اَذَكَو "عم ٌناتلاو ؛سرُعلا ف صل «ناتخو سرع فد ُروُجَيَو
 نأل ؛عنملا :يناثلاو «ةثداحلا بابسألا رئاسل رورسلا راهظإ داري دق هنأل حّصَألا يف

 هيف ناك نِإَو رق نات وأ اسرع ناك نإف *'””هركنأ اتوص عمس اذإ ناك رمع

 .7537ص ۸ ج :يضاقلا بدأ باتك :بيذهتلا يف سابع نبا نع يوغبلا هلقت )51١(

 .يعارل اف مسي يبا ةبصقلا :غ مارل © م1
 ٍنَع ىأنو تذاع يب علط ّعَضَرَف :لاق رامز رم نبا َعِمَس :لاق عفان ْنَع ©

 ا :لاق !ال :تلقف :لاَق ايش عملت لَه عفان ا يل لاَ ؛قّيرطلا

 ءاور .اَذَه لكم عمق هَذه لم َمهَسف ا هللا لور عم تنكر :لاقو هدأ
 ا ؛رمزلاو ءانغلا ةيهارك باب :بدألا باتك :ننسلا يف دواد

 ا

 .اًهفْوَح ٌرلخِل كذب تيس
 «يب يي ةاَدَع يلع لحَدف ا هللا لور َءاَح لق وت شب علا نع © هك

 ليف نم نيدو نهِفوفادب نري ال تارو .ينب كيسي يش دار ىلع سلف

 ابشلا (277)

 “ا

 لوسر اهل َلاَقَف علا يف ام معي انور :نهادحإ لاق نأ ىلإ .ردب موي يئابآ نم

 يف يراحبلا هاور .[ هَلْ نوقت تنك يذلا يلوقر ودق نع کس [ 4 ا
 .(ه۷٤١)ثيدحلا :ةميلولاو حاكنلا ف فدلا برض باب :حاكن اكنلا باتك :حيحصلا

 .(43577) ثيدحلا :ءانغلا نع يهنلا ف باب :بدألا باتك :نئسلا يف دواد وبأو

 ثيدحلا :حاكنلا نالعإ يف ءاج ام باب :حاكنلا باتك :عماجلا يف يذمزلاو

200050 
 يف ٥ ُهوُلْعْجاَو َحاَكَنلا اده ًاونلغأ ] : هللا لوسر لاق :تلاق يف ةَشِئاَع ْنَع ©

 )٠١85(( ثيدحلا :عماجلا يف يذمرلا هاور .[ فرفُدلاب هيلع ًاوُيرضاَو حاسما
 يف فعضي نومیم نب ىسيعو .باببا اذه يف نسح بیرغ ثيدح اذه :لاقو

 .ةقث وه ريسفتلا حيجن يبأ نبا نع يوري يذلا نوميم نب ىسيعو .ثيدحلا
 ؟٤ ٤ص 11ج 521 برضلا مكح :يهالملا يف لصف :ت تاداهشلا باتك :يغملا ين @ )٠۲١(

 ترص ٌمِمَس اَذِإ ناك هنآ ٌرَمُع نع یوزر :هللا هر يسدقملا نيدلا قفرم لاق

>> 



 !AT تاداهشلا باك

 مل اهنأ ىعّدا ْنِسو ءةلدألا قالطال لحالج هيف ناك نإو فلا َّلِحَي يأ :لجالج

 .تابثإلا هيلعف لجالج نكت

 رر امك ار هاا نأ ورا ةوكسو فاكلا وقع ةئركلا تنته و

 هرسف اذك ْطَسَوْلا قص 0 ٌلْيِوُط ْلِبَط يهو < ن ابح نبا ةححصو دواد وبأ

eوأ ُهْرنلا اهنأ اوقلطأ امن  

 ؛مرحي ال هنإف يأ صفرا لَو 7طبرا اهنأ رهظألا :يبارعألا نبا لاقو «ٌلْبَطلا
 لغِفك رسک هِي ن : ذا اعرف TET هنأل

 اار لاجزلا لف ار إف تملا

 ةا را لب

 يعصي ءارعش هل ا ناک ُمالَّسلاَو السلا هلع هنأل داسا و رعش لوق حابيو

 سلا ل ر 7 TAL EY E) ت ر ر ه8

 ق ةحاور نب هلل ادبعو ا

8 

 5 سس

 .(قردلاب ديَع اَهرْيَع يف ناک ْنإَو تكس ميو يف ناك إف ا َرظنف ثب افّدلا

 ؟ُهْنَع َلَأَسَو «ةركلأ انوص ْعَمتْسا اذ | ناك رع ذأ تر :لاق «َنْيريس نبا نع @
 باتك :فنصملا باتكلا شدا ارو را !نات وأ سرع لي ناف

 :قازرلادبع فنصم :رظنيو )١57745(. صنلا :وهللا يف اولاق ام باب :حاکنلا

 .دص ١١ج

 ره يسر درك ةرخإ انت اه ىذا نع ع ؛اًمُهَنَع هللا يبطر نابع نبا نع (915)

 باتك :ننسلا يف دواد وبا هاور .لبطل بطلا يوكو [ ةت (رِسْيمْلاَو ؛رنحلا مكيْلَع
 نئسلا يف يقهيبلاو .حيحص هدانسإو )۳٠۹١( ثيدحلا :ةيعوألا يف باب :ةبرشألا

 1١(. 5958و )5١847 ثتيدحلا :يهالملا مذ يف ءاج ام باب :تاداهشلا باتك :ىربكلا

 ربخلا ركذ :ةيرشألا يف لصف :ةبرشألا باتك :نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا يفو

 )۳٤۸(. ثيدحلا :ارمح ناك دتشا اذإ ذيبنلا نأ ىلع لادلا

 نسبا لاقو .نسيلا لهأ ةغلب درئلا ةبوكلا :يرشفتزلا لاق :لاق :(؟) ةحسنلا شماه يف (#)

 :تلق .ىهتنإ هةر, يقل لب للا ی ا يم :يبارعألا

 ههبش ةه ةنأل زوالا ر رذص يأ برعم وعلا :ٌطَبربْلا :سوماقلا يف لاق
5 

 ' 0 0 ناك ِدْيلَوْلا ابى نكي ؛رعاشلا ؛يراصنألا تبا ب ناسخ (0707)
 چ

 ا ا



AYYتاداّهشلا باك 000  

OTمل ولن ت  o4) ojوأ قداص وه امي هرعش يف َوُّجْهَي نأ الإ "لإ َعَمتْاَو تلصلا يبأ َنْب ةّيمأ عاش ماج 04 £  
 درت اهنإف يعم ٍةَارْئاب ضعي وأ شفي وأ «هتداهش ُدّرَتو حابي ال هنإف ؛بذاك 2

 . حرص نإ فذقلاو راهشإلاو ءاذيإلا نم هيف امل كلذب هتداهش
 9 ماها م ر ا سي <

 يف ليق ام نسحأ وهو ِهناَكَمَو ِهناَمَر يف هلام يق ب قلخت ةءورملاو :لصف
 نوكي نأ آلإ قيرطلا تاياقس نم برشلا اذكو يأ «قوُس يف ٌلكألاف .”””)اهدح

Oل 0 7 دع مام م  EET forsرا 8 مم 9 4ل م  

 بعكو يتباث نب ناسح :راصنألا نم ةثالث َنْيِك رشملا وجهل بدتناو :نيرييم ْنْبا لاق
ef e om مد ر ص م قم م مسد يم سم مقالا قوص TT عئاقولا يف مهِلوق لثمب مهناًضراعي بغكو ناسح ناكف .ةَحاَوَر نب هلل اًدْبَعَو كلام نب 

 ام َوَداَّبِعَو رفكلاب ْمُهَرْيعُي ةحاور ْنْب هلل ادع ناكر مُهَبِلاتم نارك ذو ِْبآَملاَو ماَيَألاَو
 ج :ريلادبع نبال باعيتسالا يف هه ناسح ةمجرت رظني .عفني الو ٌعَمْسُي ال ١

 ص٤١٠ : .اهدعب امو (5-57) مقرلا

 ا ك لإ هم ب 2 5 سو” © خم سس معو آل روم

 )٥۲۸( @ ,ةّبقُعلا هش ءابقنلا ُدَحَأ محم ابا ی نكي .يراّصنألا يجرزحلا ةَحاَور نب هلل ادبع
 ر۴ ر 5 ا ع ا ميس” "سل وا ” مس
 حفلا الإ اهلك دهاشملاو ؛ءاضقلا ةرمعو ؛ةيبيدحلاو ؛قدنحلاو ءادحأو ؛ارذدبو

 مقرلا :باعيتسالا يف هتمجرت .ةتؤم موي اديهش لبق هنأل دعب اَمَو )١١٤۸(.

 © ىلإ ٌنوُرظنَي نيَطاَمِس اهلها ماَقف ؛ةكم قي هللا لور لحد :َلاَق سنأ نع

 نيل هللا لوُسر يدي نيب يشب ةَحاَور ناو :لاق ءهباحصأ ىلإو دقو هللا لوسَر
 :ةَحاَور نبا لاقف

  5 2ر  ee o LLم .

e 5 و هل ا و ماشا أ عم دف 

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هيم نع ماهلا ليزي ابرض
 و

 ؟رغلا لرم وللا لوُسَر يي نيبو هللا مرح يفأ َةحاَور نبا ام :هلظ مع لاق
 ْنِب ْمِهْيَلَع دشا هالك يدب يسفن هن يذلاوف !رَمْع اي هم ] :ةقيرلل | لوُسَر َلاَقَف

 ثيدحلا :تاداهشلا باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[لبنلا مقر )11541(.
 ع ص ماش ٠ <٠ هم مقم  3 eeسام »يم 3 م 3 0

 ) )215ْنِم َكلَمَم لَه ] :لاقف يي هللا ُلوُسَر ينفدْرَأ :لاق ءهيبأ نع ٍديرَشلا نب ورْمَع نع

 !انْيب هتدشنأف :لاق [ هيه ] :لاق ! ْمَعَن :تلق :لاق [ ؟ءيش الل | يبأ ن يما رغش

 باتك :ننسلا ف يقهيبلا هاور .ٍتْيَب ةئام تغلب ىتح ُهتدّشنأف [ هيه ] :لاقف

 ثيدحلا :تاداهشلا ١5053 1(,

  5طع مم امرا سبي # مذ أ عر ا ١ # ماه دس لاا 3

 اص یک



 م تاداهشلا باتك

 نكي مل اذإ ندبلاو يأ سرلا فوُشكَم ٰيشَملاَو .شطع ةبلغل برش وأ ًاًيِقوُس

 تاياكج ُراْكِإَو ءسانلا ةَرضَحب ٍةَمأ وأ ٍةَجْوَز َُلْبقَو لم هب قيلي نم صخشلا

 داعب ال ثخ «سأرلا ىلع سببا يهو قوسلقو ءابق هيَ سلو ةَكِحْصُم

 يعي اطياب صقر ةَماَدَِو هِعاّمَس ْوَأ ءانغ وأ جئرطيش بول ىلع بابو
 نم ُمَبقَتْسُي دقف ي أ ,نكامألاَو لاَوْحَألاَو صاخشألاب فلي هيف ُرْمَألاَو «قءورملا

 سيل ةولخلا يف جنرطشلاب بعللا ىلع بابكإلاو «هريغ نم حبقتسي الو صحخش

 ؛سسنكو ؛ِةَم ٍةَماَجِحَك ةد ٌةفْرِحَو ءسانلا نم الم ىلع هرم قوسا يف هب بعللاك

 ءاَهطِقَْت هب قيلت ال ْنّمِم راصقو فاكسإو لانو سراحو مام مّيقو يأ ْغِبْذَو

 اهنأل ّحّصُألا يف الف هيأ ةفرح تناكَو اًهَداَنَعا نإف هتعورم ةلقب كلذ راعشإل

 مهتداهش اندر ولو «تايافكلا ضورف نم يهو اهيلإ نوحاتبمم سانلاو ةحابم ةفرح

 ريشي اهب مهاضرو ةفرحلا هذهب مهلاغتشا نأل ؛معن :يناثلاو ءاهوكرتي نأ نمأن مل

 نأ يغبنيو ؛ديقلا اذهل ٌروهمجلا ضرععتي ملو :ةضورلا يف لاقو هِةَوُرُمْا ةلقو ةّنسِحْلاب

 !؟آل مَا وه هب قيلي له ٌرظني لب هئابآ ٍةَعنّصِ ديم

 ُهَتداَهَش دَر ارض ُهْنع عقدي وأ عفن هتداهشب يل َرُجَي نأ ُةَمهتلاَو : صف

 ةقلع هبتاكم لام يف هل نأل ءهبتاكُمَو «هل وهف هب دهش ام نأل :نوذأملا يأ هدب

 باتك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .[ اًهَقاَسْفَس ُهَرْكَيَو قالخألا َّيِلاَعَم

 .لسرم اذه :لاقو «(۲۱۳۷۷) ثيدحلا :قالحألا مراكم نايب باب :ةداهشلا

 الو جاف نك ْمَل يللا َلوسَر نإ :َلاَق ؛هيلط ورع نب هل ادْبَع نع ©

 يل ملسم هاور .[ اقالخأ مكنيماحأ كراج نإ ] لوي ناك ُهْنإَو اشم
 .(05؟54/١) ثيدحلا :للي هئايح ةرثك باب :لئاضفلا بانك :حيحصلا

 «قلخلا نح :ناكرأ ةعيرأ ةءوُرُْل) :لاق هل يِعفاَشلا نع لقب اَنِيَو ©

 .(اهييْغَي ًالاّمَع ٍحِراَوَحْلا ةفع ٌةءوَرُمْلا) :لاَقو .(ُركُشلاَر ؛ٌمضاَوملاَو باحسلاو
 راح الإ ترش ام اعيش يتع ورم نم ملي درا املا نأ تْمِلَع ول هل او) :َلاَقَو



 تاداهشلا باتك م1١

 . ةبلاطملا | هسفنل تبثأ اعيش ميرغلل تبا | اذإ هنأل سلف ُرْجَح ِهْيَلَع وأ تيم م

 ي ا و

 يف هيلع ٍرْجَحْلا لَ ٍريشُمْلا اَذَكَو ييسوملا هير ميرغلا ةداهَش لقت :ٌعْرَ
 .هيَمراب حل قلعتل حصألا

 ْنَم ٍةءاَربِبَو هب دوهشلا يف ةيالو هتداهشب تسبب هنأل نق ٌلْيكو َوه ابو
 هْرَوُم ٍةَحاَرِجِبَو هسفن نع ةبلاطملا ٌةَداَهَش طقسي هنأل ءادألاب اذكو يأ ُةنِمَض

 يف تلف لامدنإلا لبق لاَمب حْيرَج ؤأ ضر ُهَل تْرَوُمِل ذه ْوَلَو .ةمهتلل
 زرتحاو ءاضيأ كانه اهركذ هنإف ؛ةماسقلاو مدلا ىوعد باتك يف فلس امل ٌّحّصألا

 ٌةَداَهَش ُدَرَتَو ءاعرفو ًالصأ نوكي نأ الإ لبقت اهنإف ؛هدعب امع (لاّمدنإلا لَ ب

 ءاَمَرُعَو « ًاضيا روكذملا باتكلا يف هفلسأ امك هنولمحي يأ ءِلَتَق ٍدوُهش قْسِفب ةَلِقاَع

 ادهش ولو ,ةمحازملا ررض مهنع نوعفدي مهنأل «َرخآ نيد واو
 يف ناتداهشلا تلق ةكرتلا كلَ نِ ِةّيِصَوِب نيَدِهاشلِ ادهشف ٍةّيِصَوب نيول

 ؟مسعت :يناشلاو ءاعفن هتداهش رحت الو ىرحألا نع ةداهش لك لاصفنال مال

 افيعض فالخلا لعجن حيحصلاب رّبعف ةضورلا يف كلذ نلاخو ةأطاوملا ةمهتل

 نأل ؛لوبقلا ميدقلا نعو «ةيبرلل يعرف الو لصأل لقت الو ءايرق انه هلعجو

 . هسفنل هتداهش عنمت لطاب وهو ءيش نود ءيش يف اقداص نوكي ال صخشلا

 .اًمهِنوُذَأَمَو هدلو وأ هدلاو بتاكمل لبقت ال :ٌعْرَ

 يأ ءاَمِهُمُأ ةَرُض 2 قالطب اَمِهْيَأ ىَلَع اذكو «ةمهتلا ءافتنال ءاَمِهْيَلَع ُلَبقتو

 ؛عنملا :يناشلاو «همأ ريغل هيبأ ىلع ةداهش اهنأل :رَهْطأْلا يف اًهِفْذَق وأ «هتحت امار
 كلذ زجني قالطلا نإف بألاب اهدارفنا وهو ءاعفن همأ ىلإ اهب حي ذإ س هنأل

 ,رَهظألا يف ّيبنجألل تب يِبنْجَأَو عْرَفِل ةهش اَذإَو ءناعللا ىلإ جوحي فذقلاو
 نأل رحآلل يأ نْيَجْوُرلا َنِم لَكِ ُلبقتو :ْتْلُق ةقفصلا قيرفت يف فالخلا نم يأ

 ريجألا دهش ول امك ةداهشلا لوبق عنمي الف لوزيو ًارطي دقع امهنيب لصاحلا

 امهنأل ملغ هل او :قْيِدصَو خألو ؛ةثالثلا ةمئألا هب لاق رخآ لورق هيفؤ ءرحأتسملل



 ١ مه تاداهشلا باعك

 ثيحب هني نم رهو تينا رع نم ليت الو ءنبالاو بألا | ةمهت ناَمّهَتي ال

 :ةمهت ال ذإ هَل ُلَبقتَو ِدِييِصُمِب ُحَرْفَيو ِهروُرْسِب نَرْحَيَو معن َلاَوَز نمي
 در بحوت ال ةينيدلا ةوادعلا نأل ,عوتَبُمَو رفاكك نيد ٍةَراَدَع يف ِهْيَلَع اذكَو

 .ةداهشلا

 نإف «ةقئاوملاب نردهشي مهنإف ُةَِيياَطِحْلا الإ ؛ةرفَكن ال عدم ُةَداَهَس ُلَبْقَو
 .هلوقب قوثولا مدعل طبض ال لَم ال تبق لامتحالا عطقي ام هتداهش يف ركذ

 تلبق فاصوألا ركذ يف قنأتو نامزلا وأ ناكملا فصوف ةداهشلا لّصف ول معن

 للا قوُقُح يف ٍةَبْسِحْلا ٌةَداَهَش ُلَبْقتَو «ةمهتلل وام الر ؛حدقي ال ريسيلا طلغلاو

 ٍوْفَعَو قتعو قالّطك «يمدآلا ىضرب رثأتي ال يأ دکوم ّقَح هيف ُهَل اَمِيِفَو یّلاعت

 ةقرسلاو قيرطلا عطقو انزلا دحك هَل دَحَو ءاَهِئاَضِقْلاَو ةَدِع ءاَقْبَو ءصاّصق ْنَع
 «قاتعلاو قالطلاك ىلاعت هللا قوقح قلعتم هنأل حِيِحُمملا ىلع بسلا اكو

 يمدآلا قح نع (ىلاعت هللا قح) ب زرتحاو «يلازغلا هححصو «هيف لبقت ال :يناثلاو

 مل نإف «هيف لبقت ال ةبسحلا ةداهش نإف ؛ريراقألاو عويبلاو فذقلا دحو صاصقلاك

 . دهشيف هدهشتسيو ىعدي ىتح دهاشلا هملعأ قحل ١ بحاص ملعي

 وه ُهَضَقن ِنْييص وأ ِنْيَدْبَع وأ ِنْيرِفاَك اناَبق ِنْيَدِهاشب مكَح ىتَمَو :لصف
 ناساف اذكو «هفالخب صنلا ناب مث داهتجاب مكح ول امك أطخلا نقيتي هنأل ةُرْيْغَو

 لاق ؛هيلع صوصنم ةلادعلا رابتعا نأل ؛ىلوأو «ةروكذملا لئاسملا رئاسك ,رهظَألا يف

 نأل ءضقني ال :يناشلاو «2””''ةيآلا #...اونيبتف ایتب قيساف کا نإ :ىلاعت هللا

 ءداهتجالاب الإ كردت ال ةنّيبلا كلت ةلادعو «هيلع موقت ةنّيبب فرعي اإ مهقسف

 .داهتجالاب ضقني ال داهتحالاو

 مدعل فتداهش تكف هلامك َدْعَب اَهداَعأ مث يص وأ دبع وأ ٌرِفاَك دهش ولو 0 5

 ىَلُع اوُحِبصَمَ ةلاَهحب امر اورم انأ اوف اينب قيساف ْمُكَءاَح نإ :5 / تارجحلا (ه51)



AT تاداهشلا باتك 

 «عفدلا يف ىعسيف رهظي درلاو «هقسف يفخي هنإف قسافلا فالخب راعلا عفدب مهتمهت

 سايقلا وهو ةضورلا يف حصألاف اهداعأو هب رتتسي ناك اذإ امأ ءرفكلا رهظم هدا

 هب ٌرتسملا ءاوسو ءهانلق امل الف بات قيماف وأ «لوبقلا مدع ّقساف :يعفارلا يق

 يلا ةداهشلا كلت ريغ ىلع يأ ءاَمرْيع يف ةتداهَش ُلَبْقتو ‹حصألا ىلع نلعملاو

 اهب نقي ةدُم وتلا َدْعَي هرايخإ طرب «ةمهت ال ذإ بات مث هقسف لاح اهب دهش

 عراشلا ربتعاف هتداهش جيوزتب مهم وهو «بولقلا لامعأ نم ةبوتلا | نأل ,هتبوت قدِص

 اريثأت ةعبرألا لوصفلا يضم نأل ءةنسب نوُرتكألا اَهَرّدَقَو ؛هاعدا ام يرقيل كلذ

 نسحب كلذ رعشأ ةمالسلاىلع تضم اذإف ءاهتاهباشتمل اهئاعبناو سوفنلا جييهت يف ادي

 5 ةو يف طَرَتْسُيَو ,ةيرجلاو ةاكرلاو “2لا ىف ةا عرشلا ربتع | دقو «ةريرسلا

 :فِذاَقْلا لرم ةداهشلا يملكب ةدرلا نم : ةبوتلا نأ أمك لولا ٍةُيِلوَق ٍةَيِصْعَم

 اعرف تبذك لوقي نأ فلكي الو يأ هْيَلِإ ُدوُعَأ اَلَو ِهْيَلَع ٌمِدان انأَو ٌلِطاَب يفذق

 . بذكلاب هرمأت فيكف ؛اقداص ناك

 هجر ىلع فذقلا ناك اذإ ةروكذملا ةدملا يضم طزتشا لوقلاب بات اذإ :ٌعْرَف

 .امهيف بهذملا ىلع ةداهشلا هجو ىلع ال ءاذيإلاو بسلا

 «هلثمل دوعأ الو تلق اميف تبذك اهنم ةبوتلا يف لوقيف يأ «رورلا ٌةَداَهَش اذکو

 لاق َقوْعَي ل نأ ٌمَرَعَو ٌمَدَنَو ؛ةيصعمأ ١ نع يأ الإ طرشي ديل هلا ُرْيْغَو :تَلَق

 . س ر ك دوا وړ ړو 3 a م

 يِمْذآ ةَمَالُظ درو « "هاوري ملو :لاق مث «ةهيونذل اوُرفغتساِفإل :ىلاعت هللا

 لحتسي وأ ُهَلدَبف ًالإو ايقاب ناك نإ ًالثم بوصغملا دَر ُمَلْعَأ هلل او هب تقلع نإ

 . هئراو وأ هنم بوصغملا هت

 باب يف مدقت امل ءِرّهْظَأْلا يف ْناَضَمَر لآله يف الإ دهاشب ْمُكْحَي ال لصف

 اهتدافتساىلإ عراسف «دحاو لوقب اهيف مكحي رحأ لئانسم انه لصألا يف تركذ دقو

 ١5. / نارمع لآ (3 55



 AY تاذاهشلا بانك

 ٍةَعبْرَأب اوتاي م م ن :لاعت هلرقل «لاَجر عب ارل طرتشيو «ةمهم اهنإف هنم عبرا

 يفَو «ريراقألا نم هريغك « ٍرَهْظألا يف نإ هب ٍراَرقإلِلَو يالا 4...ًءادّهْش
 : امهئاوتسال ٍلعفلا كلذ هب تبغي ام الإ تبني الف لعفب رارقإ هنأل عبرا :لوق
 يحك يلام قَحَو هناَمْضَو ٍةَلاَوَحو ٍةَلَقإَو ٍعَبك ّيِاَم ٍدَفَعَو لاَمِلَو «بحولا
 ر م ِنيدْيهَش ١ ودهشتساو اا: ىلاعت هلوقل ناتاَرْماَو ُلُجَر وأ نالُجَر :ِلَجَأَو

 .لیلد ةمح ام الإ | همومع ىلع ناكف "4 نارا مر ل قط ان لا

 الو لام. سيل امي 2 أ كلذ رْيغلَو ةيآلا رهاظل نهدحو ءاسلا ةداهشب تبثت

 لتقلار قيرطلا عطقر برشلا دحك يأ ىَلاَعَت هل نول يلام نم دعت
 ؛حاکیک ابلاغ ٌلاَجِر يلع ُعِلْطَي امَو فذ ٌدَحَو صاصقك يأ يمدآل وأ ءةدرلاب

 ٍةَلاَكَوَو ؛راَسغإو ؛تؤمَو ؛«للدغتو ؛جزجو ؛ةرو ؛مالْسإَو ؛ةغجرو ؛قالطر
 تضم) :يرْهرلا لوقلف ؛تابرقعلا يف امأ َنالُجَر :ٍةَداَهَش ىلع ِةَداَهَشَو ؛ِةَياَصوَو

 يف ءاَسَلا هداه لبق ال ذأ ود نم نيل يي هلا لوُسَر نم ةنُسلا
 ةداهشلا يف صن ىلاعت هللا نألف ؛ًابلاغ لاجرلا هيلع علطي اميف امأو . ودخل

 ؛ةعجرلاو ؛قالطلا يف :عضاوم ةئالث يف ءاسنلا نرد لاجرلا ىلع لاومألا ىوس اميف

 تضَم) :باهش نبا لاقو «حاكنلا يف مالسلاو ةالّصلا ِهْيَلَع صنو «””"ةيصولاو

 نامت ْمُهَوُدِلْحاَف َءاَدَهْش ِةَعَبرأب ارناي م مف تانتصخملا ومر نياز : ٤ / رولا (01)
 .(ةرقيسافلا مه كيكوأو ادبأ ةَداَهَس ْمُهَل ارلبقت الو هل

 .۲۸۲ / ةرقبلا مه" ه)

 يف ءاسنلا ةداهش يف باب :دودسلا باتك :فنصلا باتكلا يقةبيش يبا نبا هأور (ة؟5)

 .(5./1810)صنلا :دودحلا

 :لَججَو رع ۰ ءاسنلا نود لاحرلا ىلع ةعجرلاو قالطلا ن ةداهشلا يف هللا صن @ (579)

 4 ةداَهّشلا اوُميِق وُئيقَأَ مكنه ِلْدَع یوذ ارذهشأو ماسلا اًسنلا ْمَتقْلط اذإ يبنلا ياو

 هيلع ةداهشلا بوجوب نرتقا نهلحأ نغلب اذإ نيكاسمإو نهقالطف )ا /قالطلا ]

 .لدع يوذ نم
 ٌرَضَح اَذإ مكب ُهداَهَش اوما يذلا اهيأيإ :ىلاعت هلوت يف يهف ةيصولا امأ @

 ده رل



ATAتاداهشلا بات  

 ي ر
 2 ر 0 و 2 رو واچ قمه 4

 الو حاكنلا يف الو دودحلا يف ءاّسنلا ةَداَهَش زوجت ال هنأ 4 هللا لوُسَر ْنِم ةنسلا

 .هتيجحب لوقي مصخلاف ؛السرم ناك نإو اذهو ©" 2(قالطلا يف

 اهُدوصقمف ؛ثرإلا تبلطو ؛اهحكن هنأ ْتَعَدا اذإ اهنأ :يلازغلا ىواتف يف :ٌعْرَف

 .رهملا فصن

 قر ےس س 9-5 یر ير رع < م يجوع سس يه عال“ a 0 قيل 7 رر

 ؛ضیح و ؛ةدالوو ؛ةراکبک ابلاغ لاَجر هار لوا ءاسنلا هتثرعمب صتخي امو

 تست ام ًءاوس ؛هريغو ؛صرَبَو ؛نرقَو ؛قترك يأ ؛باّثلا تخت بويعو ؛عاَضَرَو
 اَمب تبقي ءرحبلاو يواحلا يف هلاق امك «ةصاح هيلإ رظنلا مراحملل امن هريغو رازالا

 زوجت نأ ةنسلا تضم) :يرهزلا لوقلف ؛تادرفنملا ةوسنلا امأ قون عَبْرأبَو «قّبَس 4-5 م و لم رع 2 2 و ل ا و مو أ رم يصرع

 يبأ نبا هاور (نهبويعو ءاسنلا ٍةَدالَو ْنِم نهريغ هيلع علطي ال اَميِف ءاّسنلا ةَداَهَش

 نهوبق تبث اذإو «لحر ماقم نيتأرما لكل ةماقإف ؛عبرألا رابتعا امأو 2ش

 يف يذلا بيعلا :لاق يوغبلا نإف «ةرهاظلا بويعلا (يباّيثلا تحت بويعو) هلوقب

 مق نإ مگر نِم نارخآ وأ ْمُكَنِ لذ اود نانا يسرا نح َتْوَملاُمُكْدَحأ

 ناَميسُْيف ةالّصلا دعب نم اًمُهَنوُسِبْحَت توما ةبِصُم مكتباصأف ضرألا يف مرض
 اذإ انإ هللا ةداهش مكن الو ىبّرُق اذ ناك ولو انَمَن هب يرتشن ال منبرا نإ هلل اب

 نإ ايعا اَمَو اَمهِتَداَهَش ْنِم قحا اَنتداَهَشِل هلل اب نامي نيلوَألا ْمهِيَلَع قحا
 .[ ۹0-٠١۷ / ةدئال ] «نيِمِلّطلا نمل اذ

 باب :عويبلا يف تاداهشلا باتك :ريبكلا يواحلا يف يدرواملا هاكح ظفللا اذهب @ (574)
 . ۹ص ۱۷ ج :دوهشلا ةدع

 وبأ هاورو .كلام نع حصي الو .۲۲۸ضص ٤ ج :ريبحخلا صحت ی رجح نبا لاق (©

 .هب يرهزلا نع جاجحلا نع جارخلا يف فسوي
 صنلا :ءاسنلا ةداهش هيف زوجت ام باب :ةيضقألاو عويبلا باتك :فنصملا باتكلا يف (583)



 لي تاَداّهْشلا باتك

 هجو يلو «ةروعلا نم اسيل امهنأىلع ميرفت نيلجرب الإ تبثي ال اًهُيَفكو ٍةّرُحْلا هجو

 قلطأو «لاملا هنم دوصقملا نأل نيتأرماو لحرب تبني ةنهملا دنع اهنم ودبي امو ةّمألا

 الإ امهيف لبقُي ال نيفكلاو هجولا يف ءاسنلا بويع نأ ىلع عامجإلا لقن يدرولملا
 .امهيف يضاقلا هب حرصو «ةّمألاو ةرحلا نيب لصفي ملو ءاسنلا نود لاحرلا

 و ؛ىرقأ لوألا نأل نويو لرب بي ال ٍنينأرْهاَو جرب تي آل امو
 مُهاَّسلاَو ُةالَّصلا ِهْيَلَع هنأل نيَو لُجَرب تبت ؛نيتأرماو لحرب يآ مهب تي

 هاور ىرخأ قرط هلو سابع نبا ثيدح نم ملسم هاور [ ٍدِهاَش دو نيمي ىّضق]

 تبق ال اهنإف يأ ءاَهَوْحََو ءاّسنلا بويع الإ (*اعوفرم رثكأف ايباحص نورشع
 اَمنإو نيبو نيئاَرماب ٌءْيَش تي الو لاملا فالخب اهرمأ رطن نيميو لجرب

 ِهِفِلَح يف ٌرُكْذَيَو ءاذإ هبناج ىوقيل هِلْيدْعَتَو هِدِهاَش ةداهَش َدْعَب يِعَدُمْلا فخ

 هنأل كلذ ُهَلْف هملصخ َنْيِمَي بَْلُطَو ّفِلَحْلا كرت نإف ءابرحو يأ كهاشلا قدِص

 لكن نِإَف «ىوعدلا تطقس فلح نإف «نيميلا نع عروتلا يف ضرغ هل نوكي دق
 مل ول امك ءِرَمْظَألا يف ْدّرلا َنْيِمَي فِلْخَي نأ «يعدملل يأ ُهَلَق هيلع ىعدملا ي

 رهظألا يف درلا نيمي فلحي نأ يعدملل نإف ؛هيلع ىعدملا لكنو دهاش الإ هل نكي

 اشلا عم فلحلا هنكمي ال هنأل ؛ال :يناثلاو

 يِتدلوعْسُم هذه :ٌلُجَر لاق مهرس ءاهذأوو هما هديب ناك ؤو :لصف
 مكح ةدلوتسملا مكح نأل ُدالْيَبْسالا تبث ي دِهاَش م فلو يک يف اذهب تقلع

 رّهْظألا يف ةعيرحَو ِدّلولا بَ ال ؛هرارقإب اهقتعب مكح تام اذإو «هيلإ ملستف لاما
 اه اعبت ناتبثي :يناثلاو ديلا بحاص دي يف دلولا ىقبيف ةجحلا هذهب ناتبثي ال امهنأل

 .يعدملا رارقإب ابيسن ارح نوكيو هنم دلولا ْخزنيف

 هاش َعَم فّلَحَو ُهَْقَتْعََو يل ناك :لُجَر َلاَقَف الغ هدي ناك ْوَلَو

 ثيدحلا :دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب :ةيضقألا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور (24)

OYY) 



Afتاداهشلا باتك  

 نم ًالوق هيف جرح نم مهنمف ؛هيلع صن اذك < ارح ُةَرْيِصَمَو ُهُعاَرين ١ :ْبَهْدَمْلاَف

 ىعدملا نأب َقَّرِفو صنلاب عطق نم مهنمو «مدقتم كلم ةداهش اهنأل ؛اهلبق ةلأسملا

 داليتسالا فالخب ؛هيلع بتزتي قتعلاو «هتابثإل حلصت ُهَنُجُحَو ؛اكلم يعدي انه هيلع

 .هِفرصت نم وهو ؛بهذملا ةضورلا لصأ يف اهلعجو

 حا مُهطَي هََم فّلَحَو ادهاش اوُماَقَأَو ! مهرون الام ةََرَو تعذا وَلَو

 !اثرإ اراد ايعا ول اميف حلصلا يف صنو ءانه هيلع صن دک وف كراش الو یمن

 جرحف «قدصملا كراشي بذكملا نإف «رحآلا بذكو امهدحأ هيلع ىعدملا قد

 ثرالا نأل ؛فلحي مل نم هيف هكر اشي فلاحلا هذحأ ام نأ رق كسا نم یس

 دهاشب انه توبثلا نأب اوقرفو «هيلع ضن امن روهمملا هب عطقو «عويشلا ىلع تبث

 ىعدملا رارقإب توبقلا كانهو «هريغ نيميب لكانلا اَنْكََمَل ةكرشلا انتبثأ ولف «نيمبو
 نإ هِلوُكدب فَي مل ْنَم ُقَح ُلْطِبَيَو ءثرإ هنأب قدصملا رارقإ هيلع بتوي مث هيلع

 مالك ينو «مامإلا هلاق فلحي نأ هثراول نكي مل تام ول ىتح يأ لاک َرْهَو رح رض

 ٌضِبْقَي ال ةن :ْبَهَذَمْلاَف ءانونجَم وأ ايبص ' وأ ااغ ناک إف «هیف عزاني ام هريغ

 ضبقي :لوق ينو قداهش ٍةَداَعِإ رغب ةخأو فلَح ُهْرَذُع َلاَر اذإف هين
 .ٌددرت ةداهشلا ةداعإ يفف دهاشلا لاح رّيغت ولو .*!فقويو

 ءراصنإلاب الإ ةدالوو فالتو بْصْعَو انك لغفىلع ةداهش زوجت ألو :للصف
 ل ملعلاىلإ هب لصي هنأل

 استلا يفكي الو يأ هاًملئاَ ُراَصْنإَو اَهْعْمَس طرشي ,خسنو يأ ٍدَقَعك ُلاَوْقألاَو

 ةداهش اهيف لبقت الو نظلاب هيف لمعي نأ زج مل ساوحلا ملعب هكاردإ نكمأ ام نأل

 ةفرعملا قيرط دادسنال «ىّمْعَأ نس ةداهشلا لبق الَو ءائيش عمسي ال يذلا مصألا

 وأ قالطب يأ فنذُأ يف رقي نأ الإ ءاهيف عنصتلا ناكمإو تاوصألا هابتشا عم هيلع

 ملعلا لوصحل «عجملا ىلع هب ضاق دنع دهب ىتَح هب َقْعَتيف لام وأ قاتعإ

 .هبيصن دوي ال هنأ دارا ؛ليقو )١(: ةححصستلا يف (#)



 A4۱ تاداهشلا باتك

 لاق ريغ رقملا نوكي نأ زاوحلو «بابلل امسح لبقي ال :يناثلاو «هيلع دوهشملا هنأب

 هطبضو هنذاب هاف قصلأو ؛لاح ناكم امهعمج اذإ ام فالخلا لحمو :نيسح يضاقلا

 "لبق ل هيذا يف فاو ةعامج كانه ناك ولف «فلس امك

 مشالا يور يع هل دوما ناك نإ ةهش يب مئ ريع اهل ؤو
 فورعمك هيلع دهشف هدي يف رقما ديو ّيمع ول اذكو ملعلا لوصحل ييبّسلاو
 دوهشملا نييعت هنكمي ال هنأل ؛هتداهش لبقت مل كلذك نكي مل نإو ءبسنلاو مسالا

 . هل دوهشملا ىلإ ةراشإلاو هيلع

 يتأيس امم هريغو توملاك ةضافتسالاب هيف دهش اميف ًاضيأ هتداهش لبقت :ةيبنت

 امك حصألا ىلع ةمجزللا يف ًاضيأ لبقتو «ةراشإو نييعت ىلإ جتحي مل اذإ حصألا ىلع

 فرع اذإ اميف يعي ؛اهلوبق يغبنيو :غابصلا نبا لاق ءاضقلا باب ءانثأ يف فلس

 .نّيعت هنأل ةرورض هتوص فرعو ًاصخش

 هش ُهَبَسَنَو هما ُهنْيَع فرع انلإف لف ىأَر وأ صخش لوق َعِمَس نمو
 «كلذب _ يمتلا لوصحل هِهبَسَنَو هوما ِِتَْمَو ِِبْيَغ دنعَو ةراَشإ هروْصُح يف ِهْيَلَع
 هابتشالاو ملعلا مدعل تْبَْعَو هِتْوَم دنع ْدَهْشَي مل هَبَسنَو ُهَمْما يعي اَمُهَلِهَج نإ

 ترذعتو شبني مل نفد نإف هنيع ىلع دهشيو هتروص دهاشي هتوم دعب رضحيف
 .هيلع ةداهشلا

 «تارصألا هابتشال اًهَتْوص ىَلَع ادامعا ٍةَبَقَُم ىَلَع ٍةَداَهَش ُلُمَحَت حصي الو

 َُهَشَيَو باقتلا رضي الو لمحتلا يأ ٌقاَج بنو ماب وأ اع اَهفَرَع نإف
 ىَلَع ِنْيلدَع أ لذع فنرغتب اَهْيَلَع ْلْمَحتلا زوجي الو ملي مب ءاذألا دنع
 لمحتلا زوجي هنأ يأ ءيفالخ ىَلَع ُلَمَعْلاَو .مهرثكأ هدروأ يذلا وهو يأ .رّهْشألا
 وبأ خيشلا لاقو «رابخالا كلسم هب اكولس دحاو يفكيو :ةعامج لاق «كلذب اهيلع

 اهمسا ىلع دهشيو لمحتلا زاج نالف تنب ةنالف اهنأ نيلدع نم عمس اذإ :دماح

 .ةبيغلا دنع اهبسنو



 تاداهشلا باك ١م

 يِضاَقْلا لس ؟َلْيجْستلا يِعَدُمْلا َبَلَطَف طف ,قحب ِهديَع ىَلَع نيب تاق ولو

 رارقإ الو يعدملا لوق امهيف يفكي الو يأ ابي مل م ٍبّسنلاَو ممالاب ال ِةَيلحْلاب
 عُماَستلاب ةداهشلا ُهَلَو فرارقإب تبثي ال صخشلا بسن نإف «ةنيبلا هيلع تماق نم

 فلكي ملف ءرهاظلاب لب عطقلا قيرطب كردي ال هنأل ةي وأ بأ نم وسَسَن ىَلَع

 بوسنملا فرعي مل نإو هب ةداهشلا زوجتو :فارشألا يف لاق ؛عنتمي اليك عطقلا هيف

 توم «ةدالولا ةيؤر ناكمإل ءال :يناثلاو «بألاك يأ حصا يف مأ اذكَو ءهيلإ

 هانعم يف امو ةدالولا يق فالخلا ىلع هنأ :يناثلا قيرطلاو «بسنلاك يِبَهَدَمْلا ىَلَع

 نأل حّصألا يف ٍكْلمَو ٍحاَكَتَو فقرو ءلَوَو قمع ال «ةنياعملا هيف نكمي ل
 ٌزاَوَج ا عِنيجْلا يف َنِْرْألاو نق نیققحم أا نع حملا :تْلَ ؛ةرسيتم اهتدهاشم

 نوي ؛ ين نب فاش ئاشا طش .هب اهتابثإ ىلإ ةجاحلا سييسمل « ملغأ لاَ

 لوق يفكي الو مهربخب يوقلا نظلا وأ ملعلا عقيو يأ هِسِدَكْلا ىَلَع مُهوطاوت
 امك ءِنْيَللَع ¿ نم عام :يِفُكَي :َلْيِقَو ءامهتداهش ىلع دهش هادهشأ ول معن ؛نيلدع

 اهنأل وي ِهَرَجُمب كلم ىّلَع ٌةداَهَشلا ُروُجَ الو ءامهتداهشب مكحلا مكاحلل زوجي
 يف هآر اذإ ديلاب هل دهشي نأ زوجي معن زوجي هنأ :دبعب لوق هيفو «كلملا مزلتست ال
 ديلا عمتجا ولف ءاضيأ كلما ىلع ةداهشلا زاوج ديفي ال فرصتلاو «ةليوط ةدم هدي

 يف ُروُجَنَو ٍةَرْيمَق ٍةَدُم يف فرصت يب الو :لاق ثيح هركذ دقف فرصتلاو
 نظ بلغي عزانمل ةعزانم ريغ نسم فرصتلاو ديلا دادتما نأل ٌحّصألا يف ِةَلْيِوط

 ناف ؛فرصتو دي باحصأ ليكولاو رجأتسملاو بصاغلا نأل ؛عنملا :يناثلاو «كلملا

 ًاعطق ةداهشلا تزاح هيلإ كلملا سانلا ةبسنو ةضافتسالا فرصتلاو ديلا ىلإ مضنا

 .ٌهنَس ةليوطلا :ليقو ؛حصألا يف فرعلاىلإ اهيف عجري اهرصقو ةدملا لوط :ٌحّرَ
 مدو ىنكُس "رم كالم فرص :بابلا اذه يف ربتعملا فرصتلا يعي ُهَطْرَشَو

 اذكو ديلا تابثإ يف ةرهاظ رومالا هذه نأل ءِنْهَرَو خسف يأ ميو ءانبَو

 . كلملا :(؟) ةححسنلا يف (#)



 ASF تاداهشلا بانك

 E E فر نزعت ياكوالو ءحصألا يف ةراحإلا

 هتاولخ يف بقاري نأب يأ ءِةَقاَضإلاَو ٌرّصلا َلِاَحَمَو َنْئاَرَق ىلع راّسغإلا ٌةَداَهَس
 هباب يف فلس امك ةنطاب ةربخ هدهاش طرشو «هيلع عالطالا رسعيو دهاشي امن هنأل

 . نالف الإ نالفل ثراو ال هنأ ىلع ةداهشلاك

 اذكَو هيلع داقعنالا فقوتل «حاكنلا يف ٍةَباَفِك ُضْرَف ِةَداَهَشلا ٌلّمَحَت :ٌلْصَف

 يف رّبعو ءاهيلإ ةحاحلل حَصألا يف كلما َةَباَتِكَو ُيِلاَمْلا فصار نارقإلا

 دصاقملا ءافيتساو ةحصلا نأل ؛عنملا :يناثلاو «فلاخف حيحصلاب نيلوألا يف ةضورلا

 إ امأ «هل لمحتملا هرضح اذإ كاذف نيلوألا يف ضارنفالاب انلق اذإو «هيلع فقوتي ال

 وأ ضرع اروذعم هل لمحتملا نركي نأ الإ حصألا يف ةباجالا بحت الف لمحتلل ىعدا

 ىلع دهشيل يضاقلا هاعد ول اذكو «أرثأ ريدختلل انتبثأ اذإ ةرّدخع تناك وأ سبح

 مل نأب يأ ,نانثا الإ ِةِّصَقْلا يف نكي مل اَذإَو ا اک ا

 ۵ اذل | اَمُهَمِرَل نخب أ اوقسف وأ اونج وأ نوقابلا تام وأ امهاوس لمحتي

 عتْماَو ٌدِحاَو ىّذأ ولف “ةيآلا «...اوُعُد اس اذِإ E الو :ىلاعت

 ْنِإَو ؛نيميلا نع عروتلا داهشالا دصاقم نم نأل ىّصَع ُهَعَم فلخا :َلاَقَو ٌرْخآلا

 هبشأف ضعبلاب لصحي ضرفلا نأل َةَياَفِك ُضْرَف ُءاَدَأِلاَف ٌدوُهُش ةعقاولا يف يأ ناك

 ؛هوُبتكاَف ىس لح ىلإ نيب مشات ا اي اهني : يل م41

 نك E نا يعماب لَو لذَعْلاِب ْبِتاَك مكب بكي

 ِهْيَلَع E دلع يبق ري

 اوثهضتساو ءلدَْلاب هيو ليني ره ليي ذأ عمت الأ ايي أ اهيفَس قحلا
Eءاَدّهَّشلا ّنِم ي كررت نم ناتارماو لحل نیر  

 0 هذ ان نإ هَل با الو یر امهاتخإ ! رك اَمُهاتْحِإ ليت نأ

 ا كلذ يلا ی N ريغص 5 دونت نأ اومن

 الأ حان ْمُكبَلَع سيف مكب اهورا ٌةريطاَح 5-1 ڻوکت نأ لإ ارت الأ ىَذأَو

 قوس نإ اوقفت ن ناو كيهش الر باك راپ الو مئات اذ ذإ ًارذهشأو اهون

 .4ميِلَع ء يش لك هاو هللا کمر هلا ارو مکی
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 «لكاوتلا ىلإ يضفي المل حّصألا يف اَمُهَمِرَل نينا نب ّبَلَط ولف مالسلا در
 لحمو ءاهيدؤي كانهو ةنامأ لمحتي انه هنأب قرف لوألاو «لمحتلاك ال :يناثلاو

 مل وأ ءادألا يف بغري نم دوهشلا يف نأ نوعّدملا ملع اذإ ام مامإلا لاق امك فالخلا

 «فالخلا عضوم كلذ سيلف مهءابإ اوملع اذإ امأ ءءابإ الو ةبغر مهاح نم اوملعي

 نأل الف الإَو نيَو دِهاَشِب تشي اَمْيِف ناك نإ ُهَمِزَل دحر الإ نکی مل إو

 هنأل ءاقاقتا ال ادْصَق َلمَحَت نم لإ ُءاذألا مرلي ال :َلْيقَو هب الإ لصحي ال دوصقلا

 .اهتع جورخلا هيلعف هدنع تلصح ةنامأ اهنأل ؛قرف ال :حصألاو «مازتلا هنم دحبوي مل

 :طورش ءادألا بوُجْوِلَو

 م اه رب ده

 فلس امك اليل اركبم اهنم عجري يلا يهو يأ «ىَوْدَعْلا ِةَفاَسُم نم ىَعْدُي نأ ١.
 رضَقْلا ٍةَقاَسَم نود :َلْيِقَو ؛ةداهشلا ىلع ةداهشلاب هرذعتو تابثالا ىلإ ةحاحلل

 ؛معن :حصألاو ؟ لبقت له اهلثم يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا نأ ىلع بم فالخلا

 .امزج ةباحإلا بحت مل رصقلا ةفاسم نم يعد نإف «ةقشملل ةباجإلا بوحجو مدعو

 “| “2 55 هآ الف أ هلع مهم و كام ذ نا فلاش ن م أت

 :ليق «يفح وأ ره يأ هي ٍعّمَجُم قسف وذ ّيِعُذ انإف ءالڏَع نوكي ناو ١.

 دهشي نأ هيلع مرحي لب ؛رهاظف هيلع عمجملا يف امأ بجي ْمَل ِهْيِف فلتخُم وأ

 هرارمتسا رهاظلا نألف ؛ذيبنلا برشك هيف فلتخملا يف امأو .برجولا نع الضف

 درو قييسفتلا يضاقلا نم َدِهَع إو هيف بوحولا :حصألاو ؛هداهتجا ىلع

 .هداهتحا ريغتي دق هنأل فب ةداهشلا

 لطعت وأ هلام ىلع فاح نمك يأ ءووحتو ضَرَمِب اروُذْعَم نكي ال نأَو ١.

 ْنَم يِضاَقْلا عَ وأ هتداهش ىلَع دهشأ ناك نو «تقولا كلذ يف هبسك

 . هنع ةقطملل اعف ءاَهعَمْسَي

 ةحكنألاو لاومألاك يأ ةَبِوَقُع ريغ يف َةَداَهّشلا ىلع ةداهشلا لقت :لصف يا هد م 1 ا ماع

 وأ نوبيغي دق ةعقاولا دوهش نأل كلذ ىلإ ةجاحللا ءاعدل اهوحنو خوسفلاو دوقعلاو
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 دح يف ال فذقلا دحو صاصقلاك يأ ءيِبَهْذَملا ىلع يمل ِةَبوَقُع يفو «نوتوعي
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 هئانغتسال ةحماسملا ىلع ىلاعت هقحو حشلا ىلع ّيبم يمدآلا ّقح نأل «ىلاعت هللا

 نود ىلاعت هللا تح يف عملا حصألا نإف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك يف امك اذهو
 نإف «ىلوأ يمدآلا قح يفف هللا قح يف انزوح نإ :لاقيف بتري دقو «يمدآلا قح

 ٌدِهاَض انأ :لوُقيف «لصألا يعي هُيِعْرَتْسَي نأ لمحو ؛نالوق انهف كانه انعنم

 دقف يتداهش ىلع َتْدَهْشَتْسا اذإ اذكو يأ ءيِتْداَهَش ىلع ُدَهْشا وأ كذهشأو اذكب
 ةداهشلا ةماقإل ىدصتي ال هنأل ضاق دنع ُدَهْشَي ُُعَمْسَي وأ دهشت نأ يف كل تنذأ

 ْنَع افلأ أ نلف ىلع نال نأ ده :ُلوَقَي وأ ,بوحولا ققحت دعب الإ يضاقلا دنع

 يفَو ؛لهاستلاو دعولا لامتحا عطقي ببسلا ىلإ دانتسالا نأل هِرْيَغ وأ عم ِنَمُ
 هنإ :لاقو مامإلا هاكح «لمحتلل يفكي ال ببسلا ىلإ دانتسالا نأ يأ ءةْجَو اذه

 ىلع هلمحت حصيف ؛ادهاش لمحي دهاشلا عمس اذإ هنأ :صاقلا نبا ركذو ءرهظأ

 «لهاستلا مدع ةفرعم دصقلا نأل لمحتلا عماسلل زوجي نأ يغبنيو ءايعّرسم هتداهش

 ةداهش يدع وأ ءاَدَكِب ُدَهْشأ وأ ءاَذَك نلف ىَلَع نآلفل :ِهِلْوَق ٌعاَمَس يفك الو

 دنع عرف نو ءاهوحنو ةدعىلع كلذ قالطإ ي نولهاستي دق ساتل نأل ءاذکب

 نالفل نأ َدِهَش ًانالف نأ دهشأ :لاق ّلصألا هاعرسا نإف يأ لمحا ةهج ءادألا

 ‹«يضاقلا دنع َدِهَش هنأ نيب هع هعرتسي مل نإو .تاهش ىلع ياش ر لك نال ىلع

 نإف «لمحتلا قيرطب لهجا سانلا ىلع بلاغلا نأل ؛هببس ىلإ هب دوهشملا دنس هنأ وأ

 بعت ءروذحملا ءافتنال «َسْأَب الق ِهِمْلِعِب يِضاَقْلا َقِئَوَو ,لمحتلا ةهج يأ ا
 ؟ لصألا هب كربخأ لهو ؟لاملا اذه تبث ببس ياب هلأسي نأ يضاقلل بحس

 ٌلِمْحَت الو ءاوبقم ريغ هنأل ةَداَهَّشلا ٍدوُدْرَم ةداهَش ىَلَع ٌلُمَحْنلا حصي الر

 عاضر وأ ةدالو يف ةداهشلا تناكو ءاسن مهضعب وأ لوصألا تناك نإو يأ ةَوُسَنلا
 سفنو «لصألا هب دهش ام ال لصألا ةداهشب تبنت عرفلا ةداهش نأل «لام وأ

 باغ وأ لصألا تام ناف فاش هجو هيفو «لاجرلا هيلع علطي لامه تسيل ةداهشلا

 سف وأ ةد ذر تح ذو ءاصقن سيل كلذ نال «عرفلا ةَداَهَش ْعَْمَي مل ضرَم وأ

 ةييرلا ثروي قسفلا لب ةدحاو ةَعُْد ْمُجْهَت ال لاوحألا هذه نأل ءَْتَعَنَم َةَواَدَع وا

 بيتي
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 تناك َنِْئاَعَضِل ًاشنت ٌةَوادعلاو «قباس ةديقعلا يف بحب “ولت ةدرلاو ,مدقت اميف
 نعي ُةنونُجَو «لمحتلا ةلاح ىلإ فطعنيف طبض لبق نم ةبيرلا ةدمل سيلو ةنكسم
 .قسفلاك عني :يناثلاو ءىضم اميف ةبير عقوي ال هنأل حّيِحّصلاىلَع ىلع ِهِتْوَمك «لصألا

 امك ءاسَلبُق ٌلِماَك وهو ىدا بص وأ يأ دبع وأ قيماف عرف لمحت ولو
 نْيَدِهاَشلا ىَلَع نينا ٌةَداَهَش يِفْكَيَو ءلامكلا لاح يف ىّدأو لمحت اذإ لصألا ف

 ىلع ادهش ولامك نيقح يف امهيلع اعمتجي نأ زاحف نيصخش ىلع ةداهش اهنأل

 ةداهش ىلع ادهش اذإ امهنأل نانا ٍةَأرْماَو لُجَر لکل طرشي :لّْوَق يفو «نيرقم

 رطشلا اهب مّوَقي الف نيرطشلا دحأ ةداهش اهب ماق دحاو دهاشك ناك نيلصألا دحأ

 ديدجلا اذه يمس ايرو ؛ىرخأ ةرم دهشي ال ءيش ىلع ةرم دهش ول امك «يناثلا

 .مهو هنأكو اذه ّحَّحص يوونلا نأ :ةيافكلا يف عقوو «ميدقلا لرألار

 تؤم ليلا رس أ رعت ءلصألا ىلع عرفلا ةداهش نعي ءاهلوبق طر
 ,ىَوْدَع ٍةَفاَسَمِل ِةَبْيَغ وأ ضرما قلطم ال يأ ُةُروُضُح َقْشَي ضرم وأ «ىّمَع ْرَأ

 ىَوْدَعلا ةفاسم لبق (قوف) ةظفل ةدايز هباوصو «باتكلا ين عقو اذك ءرصق :َلْيِقَو
 ررَحُسْلا يف عقوو ؛يعفارلل اعبت ةضورلا يف هر امكءعرفلا ةداهش غّرسي يذلا هنإف
 «مهتلادع فرعتل ,لوصألا يمس مست ناو هبات ُهَنيَلَف لصألا يف ُهَنّيَب امك باوصلاىلع

 نع ثحبي يضاقلاو ءةداهشلا قالطإ مهل لب يأ «ٌعوُرفْلا ْمُهَيكرُي نأ طرشي الو

 وأ نِيَلدَع ِةَداَهَش ىَلَع أوذهش ولو .لبق ْمُهْوُكَر ناف :طرشي :ليقو «مهتلادع
 .ًاومسم ول حرحلاب ْمُهَفرْعَي دق يضاقلا نأل ْرُجَي ْمَل ْمُهوُمَسُي ملو لوُدُع

 يأ يأ «عنتما مكحلا لبق ة ةداهشلا نع «دوهشلا ينعي ىعي ءاوغجر :لصف

 8 «قدصلا نظ ىفني الف يناثلا ير أ لوألا يق اوقدصأ يردي ال هنأل مهتداهشب

 سيلو (*1ُهَمَّدَقَت دق ءاضقلا نأل يفوتنا لام ءاقيتنسا َلْبَقَو مكحلا دعب يأ ُهَدْعَب

 فذق دحو صاصتك يأ ِةَبوَقُع وأ :عوجرلاب رثأتي ىتح ةهبشلاب طقسي امم وه

 . هب دفن دق )١(: ةخسنلا يف (#)
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 مل «ءافيتسالا دعب يأ ُةَدْعَب وأ ءلالا فالخب ةهبش وهو ةهبشلاب طقست اهنأل ءالف

 ُهِدْلَجْوُأ انز ٌمْجَر وأ ٍةَدٍر لق وأ ًاصاصق ىَقْوَتسُملا ناک ناق ألا دكأتل ضف

 مهسوؤر ددعىلع ةعزوم يأ ةَطْلعُم ةد وأ صاَصق ْمِهيَلعَف اندَّمَعَ :أوُلاَقَو تام
 لهو قوطي مك را فدا دنحانزلا اي مر ا فلولا يعم

 يِضاَقْلا ىَلَعَو ؛لوألا حصألاو يدابعلل نالامتحا هيف ؟ فيسلاب نولتقي وأ نومجري

 ره َعَجَر انو ءم ةيد وأ دوهشلا نود وه عجرو يأ ُنْدَّمْعَت :لاَق نإ ُصاَسصِق

 :ًولاق نإ ءاناردع هلثق ىلإ مهيبستل ءا : ق نا هلو

 هنأ : :حصألاف كرش جو رو ةيد فص ْمِهْيَلَعَو زيد فطن هيلع اناطخأ

 هنأل ءال :يناثلاو ؛لتقلا ىلإ يضفملا مكحلا ىلإ يضاقلا ئجلي ةيكرتلاب هنأل ٌنَمْضَي

yyناكف دهاشلا ةداهشب عقي مكحلاو ,دهاشلاىلع ىبثأ  

 عمم ْوَأ ءرشابملا هنأل ةد وأ صاَصق ِهْيَلَعف ُهَدْحَو يِلَو وأ «لتاقلا عم كسمملاك

 نم حيحصتلا اذهو «لتاقلا عم كسمملاك هعم مهو رشابملا هنأل ءَكِلَذَكَف ٍدوُهّشلا

 قالب ادهش ولو ؛لتقلا ىلع مهنواعتل ءاكرش ْمُهَو وه :َلْيِقَو ءفدصملا فرصت
 نأل ؛قاَرِفْلا ماد ؛اَعَجَرَف ؛يِضاَقْلا َقّرَفَو نال أ مرَحُم يأ «عاضَر وأ ؛ِنئاَب

 لدب هنأل «لثم ٌرْهَم ْمهيَلَعَو «لمتح لوقب يضاقلا دري الف لمتحم عوحرلا يف امهلوق
 هيفو ءجوزلا ىلع تاف يذلا هنأل ىَطَو َلْبَق ناك نإ ةفصن :لْوَق يِفَو اوف ام

 ذإ مرغ ال عحر اذإ هنإف «يعجرلا نئابلا قالطلاب جرو ا فصن :رخآ لوق

 مرغ او توال

 يأ عاصر اَمُهنْيَي ناك هنأ ةي َتَماَقَف اَعَجَرَف َقّرَقَو قالطب ادهش ولو
 ِرَهْظَأْلا يِف اوُمِرَع لام ُدوُهُش ٌعَجَرْوَلَو 3 اتری مل اذإ رغ الف رحم

 هنأل ديدحلا ىلإ يزعو ءبهذملا رهاظ وهو ءال :يناثلاو «مهتداهشب ةلوليحلا لوصحل

 . مهتبسنل :(؟) ةحسنلا يف (©)
 .الو )١(: ةحسنلا يف (©)
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 «لاملا در همزل عوجرلا يف مهقدص ول هيلع دوهشملا نأل ةقيقح تيوفت دجوي م

 مَع َعَرُو ْمُهلُك اوُعَجَر ىتَمَو مهو رهو هححص يووتلا نأ :ةيافكلا يف عقوو

 قتعلا يف ةثالثلا نم عجر اذإ امك يأ باص َيِقَبَو َمُهُضْعَب وأ «ةيوسلاب يأ مرغْلا
 عجارلا نأكف ةجحلا هي موقت نم يقب هنأل عحارلا ىلع يأ مرغ الف ءدحاو لتقلا وأ

 مزجلا هعورف يف يذلاو ءاذهب لاق دادحلا نبا نأ :يعفارلا يف عقوو «دهشي م

 عقو مكحلا نأل ُهَطسِق ُمَرْغَي :َلْيِقَو ءصاصقلا بوحو اضيأ هيفو مرغلا بوجوب
 ملو باّصنلا ّصَقَن إو ءتّرف ام مرغيف أطسق تّرف دق مهنم لكو عيمجلا ةداهشب
 «باصنلا نم ءّطْسِقَف ءامهدحأ لتقلا يدهاش نم عحر نأب يأ ْيَلَع ُدوُهشلا دزي

 مرغ ال هنأ ىلع ءانب يباّصنلا َنِم طْسِقَف «نانثا ةثالثلا نم عجر نأب يأ ءَداَز اذإف
 يأ ِمَدَعْلا نِم :َلْيِقَو ,ةئالثلا نم نيعحارلا ىلع فصنلا بجيف باصن يقب اذإ

 ًاقلعتم نامضلا راصو اهمكح لاز اهددع صقن اذإ ةنّيبلا نأل ؛امهيلع ناثلثلا بجيف

 .هيف اووتسا دقو ثالثألاب

 هْيَلَعَف عاَضَر يف ٌعَبَْأَو وأ ؛فلصن اَمُهَو فلمن ِهِيَلَعف ناترْاَو ْلُجَر دهش إو
 :يناثلاو ءةجحلا ءاقبل «ٌحَصَألا يف َمْرع الف ناتو َوُه َعَجَر نإ نال هَر ت
 ثلث هيلعف يأ ؛عاّضّرك ليقف لاَمب ٌعَيرأَوَوُه َدِهَش نِإَو ,مرغلا ثلث امهيلع وأ هيلع
 يأ َنُهَدْحَو وأ ُهَعم َنْعَجَر ٌءاَوس فص ْنْهَو فلمن َوُه :حصألاَو نائل نهيلعو
 موقت ةجحلا فصنف «نرثك نإو ءاسنلا ةداهشب تبثي ال لاملا نأل عاضرلا فالخب

 :يناشلاو «ةجحلا ءاقبل مرغ ال :حصألاق ,ناتنث َعَجَر انإَو نك مك نهعم لجرلاب
 ال قع ْوَأ قالط قيلت درهش َعَم ٍةَفِص أ ناصخإ َةوُهش أَو «مرغلا عبر انهيلع

 بحوي اع اودهشي مل مهنألف ؛ناصحإلا درهش يف امأ ءاوعجر اذإ يأ ءاي َنوُمَرْعَي

 قيلعت دوهش عم ةفصلا دوهش يف امأو «لامك ةفصب هوفصو امنإو ؛ةبوقع هيلع

 امفإو قتعلاو قالطلل بحوملا وهو ةلعف ىلع اودهشي مل مهنألف ؛قتعلا وأ قالطلا
 ناصحإلاو انزلا توب ىلع فقوتي ال محرلا نأل ؛نومرغي :يناثلاو «ةفص اوتبثأ

 .مهلوقب عقو قتعلاو قالطلا كلذكو مهب الإ فوتسي مل لتقلاف ءاعيج
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NA. تانيبلاَو ىّوعدلا بانك 

 هل سيلو هكلمت نم نكمتي ال هنأ :عنملا هجو ؛نالوق :ليقو «ةرورضلل ِسَهَدَمْلاىَلَع
 «مدقت امك هريغ ذخأي ال هنإف نادحولا (دقفلا) ب جرخو «هسفنل هريغ لام عيبي نأ

 يف نأل ذحألاب لالقتسالا هل يأ كِلَذَكَف هيَ هلو كنم وا عمم رم ىلع أ

 هنكمأ ول امك «ضاق ىلإ ٌعْفَرلا ْبَجَي :َلْيِقَو ءنامز عييضتو ةقشمو ةنوم ةعفارما

 ١ .يضاقتلاو ةبلاطملاب قحلا ليصحت

 يأ هوب لإ ُلاَمْلا ىلإ ٌلِصَي ال رادج بقت باب ُرْسك ُهَلَف ذخألا َراَج اإ

 هلام فالتإب الإ لئاصلا عفد ىلع ردقي ال نمك حصألا ىلع هقوف ام نمضي الو

 وربع نيَو هقحتسا امع ًالدب كلم هج ْنِم ُدوْحَأَمْلا مث نمضي ال هفلتأف

 حيحصتلا اذهو «هسفنل هريغ لام يف فرصتلا يلي فيك هنأل ُةَعْبي ضاق ىلإ ُهَعفَر

 ًالهاح يضاقلا ناك اذإ اذه مث «يعفارلا يف ام ىضتقم وهو فنصملا فرصت نم
 هنذإب الإ هعيبي ال هنأ :بهذملاو رهاظلاف ًاملاع ناك نإف ءذحألل نب الو لاحلاب

 َلِبَق فلت نإ ُهّسْضَيف ّحَصَألا يف ذحآلا ىلع يأ هيلع ٌنوُمْضَم ْدوُخأَمْلاَو
 1 قرد
 :يناشلاو .هطلسي مل كلاملا نأل ىلوأ لب ماتسملاك هضرغل هذحأي هنأل وِعْيَبَو هِكلَمت

 ذحألا يف عرشلا نذإو ,نهرلا هبشأف قحلا ىلإ هب لصوتلاو قثوتلل ذوحأم هنأل ؛ال

 ٌناصيِقالا ُهنَكْنَأ نإ ِهَفَح قف «قحتسملا يأ دخَأَي الو «كلاملا نذإ ماقم موقي

 ذخأ هلو ءرذعلل حصألا ىلع ةدايزلا نمضي الف نكمي مل نإف «هب دوصقملا لوصحل

 زوجي «هلثم ركيىلع ورمعلو نيد ورمع ىلع ديزل نوكي نأب يأ ءهِمّيرغ مْيِرْع لام

 ركب رارقإو ورمع در كلذ نم عنمي الو ورمع ىلع هلام ركب لام نم ذخأي نأ ديزل
 . ورمع ىلع ديز قاقحتسإ ركب دوحح الو «هل

 يفف «دوهشلا هب ملعي مو هضبق رخآ نيدب كص هيلع هلو هند دحج :ٌعْرف

 نسعو «رحآلا هنيدب هضبقيو هيلع ةنيبلا ميقيو هب يعدي نأ زوجي ال هنأ :لافقلا ىواتف

 .حيحصلا وه :ةضورلا يف لاق كلذ هل نأ :كيعس يبأ يضاقلا



 ١مم تابلو ىوْغُدلا باك

 ةمذلا ةءارب ره يأ َرِهاَظلا ُهّلْوَق َفِلاحُي نم َيِعدملا نأ :ُرَهْظْألاَو :ٌلْصف

 بلاطي ملو يلح تكس ول نم يعآملا نأ :يناشلاو ُهَقفاَوُي ْنَم ِْيَلَع ىَعَدُمْلاَو
 َلْبَق ناَجْوَر ٌمَلْمُأ اًذِإَف :توكسلا هيفكي الو يلخي ال نم هيلع ىعّملاو ؛ءيشب

 انلق نإو «حاكنلا عفتريو ُفِلَْتُف اهيلع ىَعّدم يهو رهاظلا فالح همعزي ام نأل

 معزت اهنأل ؛تكس ول كري ال هنأل ؛هيلع ىُعَدُم وهو َةَيِعدُم ةأرملاف :يناثلا لوقلاب

 . حاكنلا رمتسيو ٌفِلْحََيف حاكنلا خاسفنا

 يف امك ةدحاولا ةعزانملا يف هيلع ىعّدمو ًايِعَدُم صخشلا نوكي دق :ٌعّْرَ

 .فلاحتلا ةروص

 نإ رسکتو ؛ةحصو ؛ردقو ؛عون ؛سنج ناي ًطرتشا ادقن ىغأا ىتَمَو

 الف يِعْرَشلا ىلإ فرصني رانيدلا يام عَن «فيرعتلا لصحيل همي ةَمِيِق اًمهب تفلتخا

 اهَفِصَو نايك طبضت اَنْيع وأ ,دماحوبأ خيشلا هيلع هَ امك هنزو نایبیلإ ةحاح
 ءاطايتحا قَمِيقْلا ٌرُكْؤ اَهَعَم بج لَو هب درصقملا لوصحلا ملا ةفصب
 ءراولا رسكي يأ َموَقَعم يهو تفلت ئإل قبس اع فصرلا يفكيو عنلا حصألاو

 اهركذ ىلإ ةحاح الف هيلي تناك نإف «فلتلا دنع ةبحاولا اهنأل هةَمْيِقْلا ُرْكْذ ْبَجَو

 .تافصلاب طبضلا يفكيو

 ٍدِشْرُم يلوب اهن :لوُقَي لب ٌّحّصألا ىَلَع قآلطإلا فكي ْمَل ًاحاَكِنْوأ
 بن حاکی | نأل ؛ةربجم ريغ اهنوكل يأ طرشي ناك نإ اًماَضِرَو لذَع يَدِهاَشَو

 ةنيبب الإ هاوعد عمسي الف هكاردتسا نكمي ال عقو اذإو ؛يمدآلاو ىلاعت هللا قح

 كإف هب لاملا قاقحتسا ىوعد يف ىفتكا امك قالطإلا يفكي :يناثلاو «لتقلاك

 جورشلا نأل يتسع يفوح لوط نع رجلا ركذ بوُجو :حتصألاق أ تناك
 .عناوملا ءافتنا ركذ طرشي ال امك ؛عنملا :يناثلاو «مدلاك اهل طاتحي

 وهو لاملا دوصقملا ١ نأل حّصألا يف ق قالطإلا يفك ٍةَبِمَو ؛ میک الام ادْفَع وأ



 ِتانيبلاو ىوغدلا باعك 1۸

 نم دب ال لب ءال :يناثلاو «حاكنلا فالخب داهشإلا طرتشي ال اذهلو ؛ًانأش فحأ
 . حاكنلاك طورشلاو ليصفتلا

 يف نعطلاك هنأل ءيِعدُملا فين ُهَل سيل ةن هيلع تَماَق نمو :لصف

 ىَلَع لح اَهَضاَيقَو قيم ؛نْيَع ًءاَرِش وأ ؛ءاَرْبِإ ْوَأ ؛اءاَذَأ ىَعذا نإَف ؛دوهشلا

 ةنيبلا مايق دعب كلذ نم ءيش ثودح یعآا اذإ اذهو يعدي ام لامتحال هيف

 ٍهدِهاَش قْسِفب ُهَمْلِع ىَعّذا ول اكو «هلوق ىلإ تفتلي الف الإو هناكمإ نمز ىضمو

 رهاظب يفتكيو ءال :يناثاو ا تنل هر ول كل حّصألا يف هبذك وأ

 ةدم اهنأل ما ةضالث لهُم َلِهْمَأ عفادب يِتأَيِل لهمتسا اَذإَو «نيكزملا ليدعتو ةلادعلا

 .. اهلثم ىلإ جاتجي ةنيلا ميقمو اهيف ررضلا مظعي ال ةيبرق

 قر ْوَأ ءلصألا اهنأل فلوق لوقا رح انآ :َلاَقف غاب قر ىَعْذا ولو :لْضَف

 يف ْرَأ ءكلملا مدع وهو ًاضيأ لصألاب المع ءةنيبب الإ لقي مل هي يف َسْيَل ريِغَص
 وأ ةباد يف كلملا ىعا رل امك ٍطاَِْلا ىلإ هدايا فرعي ْمَل نإ هب هل مك وډټ

 ريم وهو ريما ركن واق رهظألا يف الف ؛طاقتلا ىلإ تدنتسا نإف «هدي يف بوث
 يعّدم جاتحیف غيابك :َلْيِقَو قرب هل مكحيف رم ريغ ناك ول امك وهل ۂراگنإ

 مازلإ اهب قلعتي ال ذإ ءحَصألا يِف لّجَوُم ني ىَوْعَد ُعَمْسَ الو نيب ىلإ قّرلا
 ليجستلل ٌعمست :ثلاغلاو ءألآم بلاطيو ًالاح تيل عمست :يناثلاو ؛لاحلاب ةبلاطمو

 لاح اهنصن افلا هلع نأ الش رقأ اذإ امك لاحلل ًاعبت ناك اذإ عمست :ٌعّرَ

 بحو ول لجوملا نأ :اضيأ ركذو « يدرواملا هلاق ؛لكلاب يعّديف ؛لجؤم اهفصنو
 ؛حصت ىوعدلا نإف دقعلا حيحصت هاوعدب ًادصاق هبحاص ىعداو هيف مّلسُمْلاك دقعب

 ءءاضقلا بدأ يف مدلا يبأ نبا هسع هلقن اذك ءلالا يف يحتم هنم دوصقمل نال

 . هركذن اثحب هيف نأ الإ ًانسح ناك نإو رهو :لاق

 رکشک ك ليج ىوْغُدلا ٍباَوَج نع توكُسلا ىَلَع ِهْيَلَع ىَعُدُمْلا رّصَأ :لنصق



 her تالو ىّرعدلا باك

 مل ٌةَرْشَعْل يِنْمَرلَت ال :َلاَقَف ٌةَرَشَع ىَعُذا نا «يعّدملا ىلع نيميلا دَر يأ ,لكان

 ةرشعلا يعدم نأل َفلُخ نإ يأ فح اَذَكَو ءاّهضغب ال :َلوَقُي ىتَح فَي
 يأ ىلع فّلخ نإ «هارعدل نيميلاو راكنالا ةقباطم طوشاف ؛اهنم ءزح لكل عم

 ىَلَع ِهْيَلَع ىَعُدُمْلا ُْفِلْحَيَف ةرشعلا نود امع يأ ٌلِكاَف ِهْيَلَع ٌرَصَتْقاَو ٍةَرْشَعْلا

 :بّسس ىلإ ًافاّضُم الام ىذا اذإَو ُةَدْخَأَيَو ءزرجب ٍةَرََْشَعْلا نود قاقحیسا

 ال :هاَمَك ٌةَعْفَش وأ ايش ّيَلَع ُقِحَمْسَت ال :باوجْلا يف ُهََك اك كراك
 يف ًاقداص نوكي دق يعدملا نأل «صقشلا ميت قجحتنست ال وأ ءانيَش يلع قجتنمت

 يف امو ضارقإلا ىفن ولف «هريغو ءادأ نم قحلا طفسي ام ضرعي هريغو ؛ضارقإلا

 اهنع زجعي دقو ةدّيبلاب بلوط طقسملا ىعّداو هب فرعا ولو ءابذاك ناك هانعم

 الو يأ ءاَذَه ِهِباَوُج ٍبَّسَح ىلع ُفِلْخَيَو ءقلطملا باوحلا لوبق ىلإ ةجاحلا تعدف
 نأب يأ ِروُكَذَمْلا ٍبَبّنملا يفنب باَجَأ ناف ةاعّدملا ةهجلا يفنل ضرعتلا فلكي

 هَل :َلْيِقَو ,راكنإلا نيميلا قباطيل ِهْيَلَع ّْفَْلَح تبغ ام وأ ينتضرفأ ام :لاق

 نورم هدي ناک ولو ءكلذك ءادتبالا يف باخأ ول امك هِقْلْطُمْلا يقل ُفِلَحْلا

 كلملل ضرعتلا بجي الو يأ ُهُمِيِلْسَت يِبُمَرلَي ال :ُهاَفَك ُهُكِلاَم ُهاَعذاَو ىَرْكُم و

 ةي ةي الإ ٌلَبْقُي ال هنأ :حْيِحٌّملاَف ,ةَراَجإلاَو َنْهّرلا ىَعّذاَو كلما فرعا ولف

 زج اإ كلذ يف هقدصت ديلا نأل ؛هلوق لوقلا نأ :يناثلاو ءاهُمدع لصألا نأل

 :لوقُي نأ ُهَملْبِحَف ةَراَجِإلاَو َّنْه | ُهَدَحَج َدَحَج كلولاب فرعا نإ الَوأ فاَحَو اًهنَع

 ءبي ةركذا نورم تيا نإو مس يزل الف اقلط اكلم تيا نإ

 هكلم دحجي نأ هتليح لب ددرتلا عم عمسي ال باوجلا نإ :يضاقلا لاقو «لافقلا هلاق

 يه وأ يل يه سيل :َلاَقَف ايَع ِهيَلَع ىَعْذا اذار .نَهَّرلا نيدلا بحاص دحح نإ

 ءاَذَك دجسم وأ ىاَرَقْفْلا ىَلَع فقر وأ لفطلا ينال يهو فرغ ال لجرإ

 هکلم هدي يف ام نأ رهاظلا نأل ُهنِم ٌعَرت الو ةَموصخلا فرّصنت ال هنأ :حصألاأ

 همر ال هن يِعَدُمْلا ُهفْلَحُي لب «هق هقاقحتسا هريغل رهظي الو ليز, سيل هنع ردص امو

 «يعتملا نم أربت هنأل هنع فرصنت اهنأ :يناثلا هجولاو ّةنْيَب نكت مل نإ ميسا



Aeِتاَنْيَبْلاَو ىَوْعُدلا باتك ْ  

 هظفح الإو هذحأ قاقحتسالا ىلع ةنيب يعّدملا ماقأ نإف «هدي نم لاملا مكاحلا عزنيو

 نيم هب رق إو ,محازم ال ذإ يعّدملل لاملا ملسي ا

 ذإر ُهَعَم ةموصحلا تراص ةَقدص نق ل ةفبلخو مصاحف ُنِكمُي رض
 ُهْظَمْحَي :َلْئِقَو ءيِعُدُمْلا ٍدَي ىَلإ ُمْلَسُي :َلْيِقو ِقمْلا دي يف ءلالا كر هک

 هب رق نِإَو ءاضيأ رارقإلا باب يف تفلس هجوألا هذهو "كلام روه مكا
 نأل بئاغلا َمُدَقَي ىتَح ٌُرْمألا ْفَفوُيَو نع م ةَموُصْخْلا فاَرصنا :حصألاف يبئاغل

 هدي يف لاملا نأل رصتحملا يف هصن رهاظ وهو ءال :يناثلاو «هريغل رارقإلا رهاظب لاملا
 دقو عحري دق بئاغ ىلإ ةفاضإلاب هنع ةموصخلا فرص نم نكمم الف هل هنأ :رهاظلاو

 هيلو ةمصاخم نكمي كانه نإف نون وأ يص ىلإ فاضأ اذإ ام فلاخيو ؛عحري ال

 :َلْيِقر ءاَهَعَم ُفِلِحَيف يبئاغ ىَلَع ءاضَق َوْهَو ءاهب ىصَق ةنيب يِعدُمْلِل ناك ناف
 ال هنأب هيلع ىعّدملا فيلحت هلف ةنيب نكت مل نإو ءاهعم فلحي الف يأ ءِرضاَح ىلع

 بئاغلا داع اذإ مث هدي نم لاملا ذخأو يعدملا فلح لكن نإف هيلإ هميلست همزلي
 فنأتسي مث «ديلا بحاص رارقاب هل ديلا نأل ؛ةجح الب هيلع لاملا در رقملا قدصو
 نإف «بئاغلل لاملا نأ ةنيب هيلع ىعدملا مقي مل اذإ هلك اذهو «هعم ةمرصخلا يعدملا

 املا نأ ىلع هتنّيبف ةلاكولا تبثأو بئاغلا ةهج نم ليكو هنأ ىعدا نإ :رِظن ؛اهماقأ

 ا ؛هحوأف ةلاكولا تبثي مل نإف ءيعدللا ةنيب ىلع ةححج رم ةعومسم بئافل

 وغألاق ٍةَوُقُعَك هب رابع رار لبق امو «بلان الو كلامي سيل هنأل هيي عمست
 0 ةبقرلا نأل ِدّيسسلا ىَلَعُف «نامضو يأ « تراک ال امو بارلا هغو

 .ديسلا قح اهقلعتم يه

 لام هب ُدَصْقُي الو لاب سيل ام ِْيَلَع ىَعْدُمَو عدم نمي ظلت :لصف

 لوبق سیلو ءاّسن بويعو ِعاَضرَو ٍةدالِو يف ىتح امهوحنو حاكنو مد ىرعدك يأ
 بلاغ اهيلع نوعلطي ال لاجرلا نأل لب ءاهرطخ ةلقل تادرفنم اهيف ءاسنلا ةداهش

 .هكلامل :نيححستلا ف (#)



 A00 تاَنيَبْلاَو ىَوْعُدلا بانك

 شاقل كرم نأ ذإ هود ام رهو لبا لال يآ کز باب حلت لا يف

 يأ هلغف يف ېطقلا ي تلا ىلع فيو هاه عمم طفي هنآ باوصلاو

 رسل از ناگ ا وريف لق نك «هسفت لاح ملعي هنأل انابثإ وأ ناك افن

 ىلع فوقولا رسعي قلطملا يفنلا نأل يللا يفت أ ىف ايف ناک الإ هيلع فوقولا

 ىلع لمحيو «هريغو بيطل اوبأ يضاقلا هلاق امك هب دتعا تبل لا ىلع فلح ولف «هببس

 .ملعلا

 فلح هنأل قَءاَرَبْلاب مْلِعْلا يقنىلَع فّلَح ينأربأ :َلاَقَق هثّروُمِل ايد ىدا وَلَو

 ىّلَع افلح :حصألاف ءادك ْبجْوُي امب َّيَلَع َكْدْبَع ىَنَج :َلاَق ولو ,ريغلا لعف ىلع
 :يناشلاو هيلع ىَوَْتلا تمس كلذكو هسفن لعفك هلعفو هلام هدبع نأل تلا

 ؛َكَمِِهَب تج :لاَق ولو :تلق ف «ريغلا لعفب قلعتي فلج هنأ ؛ملعلا يفن ىلع
 امنإو اهلعفب نمضي ال كلاملاو ءاه ةمذ ال هنأل ُمَلْعَأ هلل او ءاعطق ْتَبْلا ىَلَع فّلَح

 . فلاحلا سفنب قلعتم رمأ اذهو اهظفح يف هريصقتب نمضي

 ؛ركنأو ةتعّداف ءالثم لوخدلاب ةأرملا لاعفأ نم ءيش ىلع قالطلا َقَلُع :ٌعْرَف

 نكلو فْلَحُي ال هنإف كلذ عوقو ملعي ال هنأ ىلع هفيلحت تبلط نإف «هلوق لوقلاف

 يف يعفارلا هركذ امك .لافقلا هلاق «عقت مل ةقرفلا نأ َفَلَح ةقرفلا عوقو ْتَعَّذا نإ

 ."وتعلا قيلعت ىلع همالك رخآ

 نيقيلا هيف طرتشي الو يأ يأ طخ ْوَأ طح دوغ دكْوُم نب تلا ُروُجَيَو
 ُفْلَحُي ال :لماشلا بحاص لاقو مصخلا لوكنك ةنيرقىلع ادامتعا زوجي اذكو يأ

 هطخب قثو اذإ هثروم طح ىلع فلحي هنأب ءاضقلا يف فنصملا مزجو هسفن طخ ىلع

 ىلع نُ ] :ةلتكا هلوقل ُفِلْخَتْسُمْلا يِضاَقْلا ةَ ُربَتْعَتَو ءفلس امك هتنامأو

 .طقف )١( ةححسنلا يف عرفلا اذه (#)



 تانيلاو ىوغدلا باك 1۸2٦

 ثْيَحب ىتثتمما وأ اها لات وا «فلاحلا ينعي ب یر ولف 7[ فلسا ةي

 ام (يضاقلا) ب جرحو «هانلق امل ةَرِجاَقْلا نْيمَيْلا من ْعَفَي ْمَل ؛يبضاقلا ُعَمْسَي ال

 ةيروتلا هعفنتو «فلاحلا ةينب رابتعالا نإف رق وأ ءادتبا ناسنإ فلح ول

 .امهب فيلحتلا هل سيل هنأل ؛ةيروتلا تعفن قاتعلا وأ قالطلاب يضاقلا فلح ولو

 هلوقل فح ! ركنا همن اهبولطمس رق وأ نوي هلع تّهُجوت مو :لطصف
 هباوصو هطخب وه اذك (ٌيْيَي) هلوقو [رَكْلأ ْنَمىَلَع نیمو ] :ُمالّسسلاَو ةآلّسصلا ِهْيَلَع

 ٍهكْرت ىَّلَع ضاق ْفْلَحُي الو ِرّرَحُمْلاَو ةضوزلاو نيحرشلا يف وه اذكو ؛یوعذ
 يضاقلا ةلاسمو ءامهبصنم عافترال برک مل هنأ لهاش الو فمكح يف , طل

 کرا علي ىح فقْوَو ْفْلَحُي ْمَل يبَص انآ :ِهْيَلَع ىَعُدُم َلاَق ولر
 ةَموُس لا ْمْطَق ديت ْنْيَِيْلاَو ءاهيف ةدئاف الف فلحلا ىلع مادقإلا نم عنتمي مل ابذاك

 رب جوا لح تنبأ مو تسل حان كاري ال لاخلا يف

 ثيدحلا | | اذهو «ةءاربلا بحوت ال نيميلا نأ ىلع لدن بِك فر هنأك وِحاَص نح

 ول اذكو ءهانلق امل ءاهب مح ؛ة هني ماقا م لح لَ ٠“ هدانسإ مكاحلا حص

 .ةنيب ماقأ مث لكنف يعّدملا ىلع نيميلا تدر

 ثيدحلا :قلحتسملا ةين ىلع نيميلا باب :نامبألا باتك :حيحصلا يف ملسم هاور ه4

 متو

 يتلا لأسم ك هللا لوُسَر ىلإ اًمصتخا ٍنْيَلْجَر نأ ؛امهنع هللا يضر سابع نبا نع )۵٤٤(
 ل ىف فب دشن وف نکن تج ا ةنيلا بلاّطلا يي

 1 :هيي هللا ُلوُسَر َلاَمَف .ءيش يډنع هل ام هل او :لاقف ؛مكاحلا ظفل فو وه الإ

 باب :روذنلاو ناعألا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور .[ نح لإ غقذإ ! كدنع رم

 باتك :ىربكلا نيسلا يف يئاسنلاو .(7775) ثيدحلا :ادمعتم ًابذاك فلحي نميف

 باشك :كردتسملا يف مكاحلاو .(4/5005) ثيدحلا :نيميلا فيك باب :ءاضقلا

 .يهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص :لاقو (77/7075) ثيدحلا :ماكحألا



 امها تالار ىَوْغُدلا بات

 يف َنّْكُم يِبفْلَحُي مَل هنأ فِلخيلف هرم ييفلَح ذق :ِْيَلَع ىَعّدُمْلا لاق ْوَلَو

 ام هنأ ىلع هفلح هنأ يعّدملا يعدي نأ نمؤي ال ذإ «منلا :يناثلاو «هلامتحال ٌحّصألا

 هعبتو صاقلا نبا ىلإ يعفارلا هبسن ام اذهو «لصفني الو رمألا روديف اذكهو «هفلح

 مزجلا هل ءاضقلا بدأ يف هتيأر يذلاو «يورهلا ديعس ابأ كلذ يف اعبتو ةضورلا يف
 كدنع :لاق نإف «قلطأو ضاق دنع هرم يِفلَح :لاق اذإ هلحن فالخلا اذهو «لوألاب

 هظفحي مل ( نإو «هبلط امن يعَّدملا عن عنمو ُهفَلي مل هلاق ام مكاحلا ظفح نإف «يضاقلا اهيأ

 نع يورهلا هاكح «هنم اهعام# ّصاقلا نبا نعو «هيلع ةنيبلا ةماقإ هعفنت الو هفّلح

 .هدرط هنأ :ةعفرلا نبا دافأو «باب لك يف درطلا هقحو :يعفارلا لاق «صنلا

 أ ,هلوكدب هَل يبقي ةي الو ُهَل يضقو يِعَدُمْلا فَلَح اح لكن اذإو :لْصف

 حيحص :لاقو مكاسحلا هاور امك [ نحل بلاط ىلع نمل در ماسلا العلا

ENُلوُقَيَف ؛فلخا :يِضاَقْلا هَل لوق ْوَأ لكان انأ :لوَقَي نأ : 

 يلوكنب يِضاَقْلا َمَكَح ءاهوحنو ةشهدل ال يأ تكس نِإَف هيف هروهظل ُفِلْخَأ ال

 «يضاقلا يعي لوقو راكنإلا ةلزنم ٌلزان ءادتبالا يف باوحلا نع توكسلا نأ امك

 هيلع ىَعُدُمْلا داب ُتمَكَح :هلوق ةلزنم لزان يأ هلوُكدب مْكُح ؛فلخا يِعْدُمْلل

 تدب يللا يود ES لوق يف ٌةَدوُدْرَمْلا نْيمَيلاو لكان

 هقحتسم ىلإ قحلا لّصوَتُي هلوكنب هنأل هْيَلَع ىَعَدُمْلا رارقإك ِرّهْظَألا يِفَو «هنم

 .لوألا حيحصت يضتقي ام رحأ عضاوم يف ةضورلا لصأ يف عقوو «هرارقا هبشأف

 ا نكس هوك عمت مَ ءاَرْبإ وَ ءاداب ةن اَهَدْعَب ِهْيَلَعََعُدُملا َماَقأ ولف

 ءيشب للغ ملو يقال قبب ذا «عمست لوألا لوقلا ىلعو «رارقإلاب

 دحلا :ماكحألا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع (045)

 هيفو :نقلملا نبا لاق ةفحتلا ياو .يبهذلا هقفاوي مو .دانسإلا حيحص :لاقو )۷٠۷/٠١(
 .عفان نع ىرحأ قيرط نم هدئاوف يف مامت هاور :ريبحلا صيخلت يب رجح نبا لاق .ةفقو

 .نيميلا ةجحلا نأل )١(: ةححسنلا يف (#)



 تانّيَبْلاو ىوغُدلا باك ١864

 ٍةنيَب ٍةَماَقإ لْلعَت نإَو ءههصخ ةَبْلاَطُم هل ا َسْيَلَو ءهضارعإل ؛ن ميلا َنِم ُهَقَح طقس

 المل ؛طقف يأ ماي ال لهنأ ىاهقفلا لاوس اذك و يأ ءبباَسِح ٍةَعَجاَرُم وأ

 ْنِإَو «ةّيبلاك ءاشي نأ ىلإ هريخأت ؛هلف هقح نيميلا نأل « ادب :َلْيِقَو :ةعفادملا لوطت

 ىضرب الإ يأ لن مل ةَباَسِح رني فلخعلما نيج هيلع ىَعُدُمْلا ٌلّهْمَتْسا

 بلط يف راتخم هنإف يعدملا فالخب نيميلا وأ رارقإلا ىلع لومحم روهقم هنأل ؛يعّدملا

 رظنيل يأ يباوَجلا ِءاَدتلا يف َلَهْمتسا 7 ,ةجاحلل ئالت :َلْيِقَو «هريخأتو هقح
 .ءاش نإ يأ «ِسِلْجَمْلا رخآ ىلإ َلهْمُأ ءباسحلا يف

 ! صراخ طلع ىَعْدا وأ رخآ عاّس ىلإ اََمْفَ ىَعَذاَف ٍةاَكَرِب بلوط ْنَمَو

 ىضتقم نأل نم ذخؤت اًهنأ :حصألاف نوا ذر ردع لكف ؛َنْيييْلا هارو

 سيلو «ةاكزلا انذحأ عفادب تأي مل اذإف ءبوجولا لولا ّيِضُمو ؛باّصنلا كلم

 هيلع مق مل اذإ ءيشب بلاطي ال :يناثلاو صاقلا نبال فالح لوكنلاب ًامكح اذه

 اذإ هنإف هقح يف ةّيحتسم اهنإ انلق اذإ امع هب زرتحي نيمي ُهاَْمَرْلاَوِ) هلوقو «ةجح

 دلبلا يف نوقحتسملا رصحناو حصألا وهو ؛موزللاب انلق نإو «ءيشب بلاطي ال لكن

 اميف ناطلسلاو يعاسلا ىلإ درلا رذعتيف آلإو ؛مهيلع ًاضيأ درتف لقنلا عانتماب انلقو

 .روك دملا فالخلا هب لعفي

 يلوا َفْلَحُي ْمْل َلَكَنَو ركنا هَل ايد «نونجو يأ يص لَو ىذا ولو
 «يقوتسملا هنأل فلَحُي :َلْيِقَو «ةقافإلاو غولبلا رظنيف ديعب فلاحلا ريغل قحلا تابثإ نأل

 هححجر دقو «هب سأب الو :يعفارلا لاق َفْلُخ ِهِبَبَس ةر َرَشاَبُم ىَعْذا نإ :َلْيِقَو

 لطم عملا هحيجرت ىلإ نوُيهذملا لام يذلا نكل ءيسخخرسلا هب باجأو يدابعلا

 جوز هردق يف فلتخا اذإ اميف قادصلا باتك يف هححص امك قفاوم ثلاثلا هجولاو

 رثأ كانه :يعفارلا لاقو «هباب يف فلس امك فلاختلا ححص هنإف ةريغص لور

 . فلتلا ىوعدك يلولا ءاشنإب قلعتي ال اميف عملا :نيهجولا نم رهظألاو ؛كلذ

 ةسّيبلا لبق ال امهدحأ ىلإ اهبسني ملو يأ ثلا دي يف ايَع ايَعَذا :لنصق



 A2۹ تانّيَبْلاَو ىرغُدلا باك

 انطق د لع ري

 ىلإ راصيف ةنيب ال هنأكف ةداهشلا يف امهبذاكتل ءاتْطقَس ةنيب اًمُهْنِم لك َماَقَأَو ءاهدعب

 اهيف ىتفي يلا لئاسملا نم ةلأسملاف «ميدقلا ىلإ بوسنم وهو :يعفارلا لاق «فيلحتلا

 ايدق سيلف يجيندنبلا هدافأ امك يطيوبلاو ّمألا يف هيلع صن نكل :تلق «ميدقلا ىلع

يعلا عزتنيف ناكمإلا ردقب ءاغلإلا نع امه ةنايص نالّمْعتْسَ :لوق يِفَو ءافرص
 ن

 تبق نإ يأ ْمَسُقَت : :لوق يفق ٠ «نيتنيبلا نم دحاو لك ةيضق هنأل ؛هدي يف يه نم

 7 ی لا طرش ىلع مكاحلا هححص امك ةبادلا وأ ريعبلا ف يف عابتالل ةمسقلا

 :لوقَو (ةنيب امهنم دحاول سيل هنأ مكاحلا ةياور يف ءاج هنأب :هنع لوألا باحأو

 ركذو دواد يبأ ليسارم ف هيف ثيدحل هتعرق تجرح نم بناج حح ریو يأ عرقي

 رمألا كلذ نوكي نأ لمتحي هنأب هنع لوألا باجأ نکل ؛ 4*4 رهاش يقهيبلا هل

 ةقداص امهادحإ نأل ءاَحِلْطْصَي ْوَأ َنْبيَب ىح فق :لْوَقَو ةمسق وأ يع

 ححصي ملو «قباسلا يسنو نابترم ناّيلو اهجوز اذإ ةأرملاك ناكف ءةبذاك ىرحألاو

ُحَر لأ ]:ىسوم يبأ هدح نع يآ نع ؛ةدرب يبأ | نب ديعس نع (545)
 ا أ ارب امدا | َنْيل

 يف مكاحلا هاور ل اَمُهَنيَي اي يبا ُهَلَمحَف . .ةئيب امهم بجار سلو كو بلا ىلإ

 طرش ىلع حيحص :لاقو ( ۷۰ )81١. ثيدحلا :ماكحألا باتك :كردتسملا

 .يهذلا هقفاوو ,نيخيشلا

راجل نسي ال بلا ىلإ عام يف امتنا , ِنْيَلْجَر نإ :لاق هلك ةَرْيَرُه يبأ ْنَع @ عه ؛)
 

 .[ اه أ كلذ اکا ناك ام ِنْيَيْلا ىَلَع اًمھتسا ] :5 ئبللا لاقف ! نيب انهن

 هاور . .[ اًهيَلَع اًمهتْسِيَلَف اهابحتسا ؛ وأ نيا نانا رك اّ ] :ٍماَمْه ةياَور يِفَو

 يل يقهيبلاو .("۷١٦و )751١5 ثيدحلا :ةيضقألا باتك :نتسلا يف دواد وبأ

 )5١85١(. ثيدحلا :تانيبلاو ىوعدلا باتك :ىربكلا ننسلا

 ضرع ل يتلا نإ ] َلاََو :لاَق ةه وب الح ام اذه :َلاَ يم نب مانه نع ©

 هاور .[ ْفِلْحَي ْمُهْيَأ نيويلا يف ْمُهَنْبَب مهس نأ راف اوُعَرسَأَف ؛ نمل مزق ىلع

 :لاملا ناعزانتي نييعادتملا باب :تانيبلاو ىوعدلا باتك : :ىربكلا ننسل يف يقهيبلا

 ي هاور كلذك وهو .حيحصلا يف يراخبلا هاور :لاقو )5١8457(( ثيدحلا

 .(؟319/4١) ثيدحلا :نيميلا يق موق عراست اذإ باب :تاداهشلا باتك :حيحصلا

 . ًاقتع )١(: ةحخستلا يف (©)



 ٍتاّيَبْلاَو ىَوْعَدلا باتك ۰

 :يضاقلل ًاعبت مامإلا لاق ؛معن «لامعتسالا لوق ىلع لاوقألا هذه نم اعيش فنصملا

 نأب فعضو «حصأ هنأ عيبرلا نع نايبلا يفو يقرافلا هححصو ءامهدعأ فقولا نإ

 يف يذلا ثلاثلا رقأ اذإ امأ ءةنّيبلا نود نايبلاب مكحلا بحري تايبلا ىلع ةدّيبلا َفْقَو

 ادلق نإو ءهيلإ عجر طقاستلاب ادلق نإف «نيتنيبلا مايق دعب امهدحأل نيعلا هدي

 راصو هرارقإ لبق امهمايق لبق رقأ نإف ؛ناهجو هيف ؟ هيلإ عجري لهف لامعتسالاب
 نأل تناك امك َْسَيِقَب نسي اماَقأَو اَمِهِدَي يف تناك ْوَلَو دي بحاص هل رقلا

 اهب ريع مق هدي تناك وو هدي يف يذلا فصنلا يف تحسرت دحاو لك ةنيب

 نيربخلا دحأ عم ناك اذإ امك اهن ًاحيحرت هِدَيَلا ُبِحاَص َمّدَق ءب َوُهَو ءَ

 وأ ثرإ وأ ءارش نم كلملا بيس نيبت نإ لحادل | ةنيب عام يف طرتشيالو «سايق

 ماقت امنإ ةدّيبلا نأل «يِعّدُمْلا ةي دعب الإ هيب عمم الو ءجراخلا ةنّيبك امهريغ

 .مصخ ىلع

 َردعْغاَو هدي ار لبق ام ىلإ اديَعسُم هوب هب ما مَ ب هدي تبرأ ولو
 آل :لَيقَو ءترهظ دقو ةجحلا مدعل تليزأ اهنأل َتَمْدُقَو نَعِوُس دوش ةف

 :يضاقلا لاق ءءاضقلا ضقني الف اهمكح نالطبو اهاوزب ىضقم ديلا كلت نأل

 «داهتجاللاب داهتجالا ضقن نم اهيف امل ةنس نيرشعو ًافين ةلأسملا هذه ّيَّلع تلكشأو

 يكلم ّوُه :جراخلا َلاَق ولو «ضقني ال هنأ .ىلع رقتسا مث اهيف يباوج ددرتو

 يلو هسّيبب ملع ةدايزل «ُجِراخْلا َمدُق نيتي اَماَقأَو يكلم لَ :َلاَقَق كني ُهَيَرَْشا

 لك لاق رلو ؛لاقتنالا وهو ملع ةدايز هتنيب عم نأل لحادلا لوق لوقلا هسكع

 ريغ رَقَأ ْنَمَو «ىلوأ لخادلاف خيراتلا يفخو ةسّيب ماقأو كنم هتيريشا :هبحاصل

 لبقتسملا يف هرارقإب ذحاؤم رقملا نأل ًالاَقتلا رك ذي نأ الإ عمت ْمَل ةا مك ءيشب

 .لاقتنالا تبثي نأ ىلإ هب رقأ ام بحصتسيف

 عسا يف لاقينالا ٌرْكِذ طرشي ْمَل ُهاَعْدا مف ةَ ّلاَم نم دخ ْنَمَو . م

 طرتشي ب :يناثلاو تو هنأ قلطأو ينح أ هيلعىعوا ول هنأ بالرش هي هنإف ؛يبحألاك

 ةجحلا لامكل م جرت ال اَمِهدَحَأ دوه ٍدَدَع َةَداَ نأ :ْبَهَدَمْلاَو ءرقأ ول امك



 1A ِتاَنْيبْلاَو ىوطدلا بانك

 لوقلاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ُليْمَأ مهلوقىلإ بلقلا نأل ؛معن :يناثلاو «نيفرطلا نم

 ةضورلا لصأ يف فدصملا اهحجرو «ريغلا بهذم ةياكح ىلع يناثلا لمحو «لوألا
 اًمهِدَحَأل ناك ول اكو «نيلوقلا ةقيرط هحيحرت نم يعفارلا يف امل فلاخ وهو

 لكو ءةجحلا مايقل بهذملاىلع حجري ال هنإف يأ ناَنأَرْماَو لر رخآللو نآلُجَر

 حيجرتلا هحوو ءةضورلا لصأ يف هاكح امك نالرق ليقو «قافتالاب ةجح امهنم

 إف «نيتأرماو لحرب تبني ال ام نيلجر لوقب تبثي كلذلو امهوقب قوثولا ةدايز
 «عامجإلاب ةجح امهنأل ٍرّهْظألا يف ناَدِهاشلا حجر َنْيِمّبَو دِهاَش رخآلل ناك

 .لاملا يف ةيفاك ةجح امهنم دحاو لك نأل ؛نالداعتي :يناثلاو

 مِيِجْرَت :ٌرَهظَألاَف رْتكأ نِي رخآللو ٍقنَس نم كليب اًمِهِدَحَأل تدهش ْوَلَو
 :يناشلاو «هماود تباثلا يف لصألاو اهلبقو «ةضراعملا لاح لاملا تبنت اهنأل رکا

 نيتقلطم اتناك اذإ ام هبشأف «هيف اتوتسا دقو ءلاحلا يف كلملا ةداهشلا طانم نأل ؛ال

 نع لوألاو ديدحلا نع يضاقلا هاكح لوقلا اذهو «دحاو خيراتب نيتخرؤم وأ

 يف يعفارلا ربعو «يناثلا حيحصت طبقللا باب يف ةضورلاو يعفارلا يف عقوو «ميدقلا
 اهبِحاَصْلَو «حصأ ىلإ دحأ نم قبس ملقلا لعلف نيلوقلا دحأ هنأب :ريغصلا حرشلا

 هيفف يناشلا لوقلاب انلق نإو «هكلم اهنأل ِذِيَمْوَي نِم ُةَتِداَحْا ٌةَداَيَرلاَو ٌةَرجَألا

 .نيتنيبلا ضراعت يف فلاسلا فالخلا

 «ناضراعتيف يأ ٌكاَوَّس اَمُهْنَأ :ْبَهْدَمْلاَف يب تخّرأو ءةنيب تقلطأ ولو

 كلما الإ يضتفت ال ىرخألاو «نيعم تقو نم كلملا تبلت اهنأل ةحروملا مدقت ليقو
 هيفنت ال ةنهارلا ةلاحلا لبق تابثإلا يضتقتال امك ةقلطملا نأ ةيوستلا هحوو «لاحلا يف

 بحاصل ناك ول ُهنأو «تقولا كلذ لبق كللا تبثأ اهنع ثحب ول هلعلو ءاضيأ

 ىلع ةداهشلا نم ىوقأ يهو ديلا ىقبتف نيتنيبلا طقاستل دق دي خْيِرأَتلا ةَرَخَأُم

 ةضورلا يف امك ةئالثلا هجوألا حصأ اذهو ءاهب لازت ال اهنأ ىرت الأ «قباسلا كلملا

 .نيتحستلا يف اذكه (#)



 تالار وغلا باك ۸11

 حيجرت :يناشلاو ءبهذملا ىلع هفطع ثيح انه هداريإ ُهُمِهْفُي امك ال ؛يعفارلل ًاعبت

 تدهش ول اهنأو «نيينعلا ضراعتل ءاوس امهنأ :ثلاثلاو ديلا حيح رت ةلباقم قبسلا

 الو وأ كلم ْلْرَي ْمَلَو :اولوقُي ىتح ْعَمْسَت مل ؛لاَحلِل ضْرعتت مْلَو ؛سنأ هِكلمب
 اهنأ :يناشلاو هيلع ةنيبلا اذكف عمست ال قباسلا كلملا ىوعد هنأل ل البر عَن

 رارمتسالاو ماودلا هيف لصألاف ؛تبث اذإ ءيشلاو ءاقباس هل كلملا تبث اهنأل «عمست

 ْنآلا كليب ةداهشلا ٌروُجتَو ؛لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو «نيئيرطلا رهشأ اذه
# 

 انكل ؛هلاوز زوجي ناك نإو يأ ءاَمِهِرْيَعَو ءاَرِشَو ٍثْرِإ نِم َقَبَس ام اباحلصتسا 0
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 :حصألاف باحصتسالا دمتعي هنأ هتداهش يف حرص ولو «باحصتسالل كلذ انكر ت

 ْوَلَو «موقلحلا ةكرحو يدثلا صاصتماىلع عاضرلا ةداهش لبقت ال امك «لبقت ال هنأ

 حرصي مل نإو «رارقإلا مكح يأ َمْيِدْتْسا هَل كلاب سفأ ورارقإب تدهش

 ش لاخلا يق كلملاب دهاشلا

 قلم دو لو ةةوجوم هرم نجت مل ةرجش وأ ةئاذ كليب اها
 يف ًالْخَح حسو هرهظت امنإو كلملا توبث بجوت ال ةنّيبلاو «هيلإ ةرورض ال هنأل

 ىَرتْششا ولو «ةيصوب مالا كلام ريغل هنوك لامتحال ءال :يناثلاو ءاه اعبت حَصألا

 ىضتقم ناك نإو يأ «نَملاب ِهِعِئاَي ىَلَع ٌعَجَر ٍةَقَلَطُم ةّجْحب ُهْنِم هح ايش
 ىلإ يراشملا نم كلما لاقتتا لامتحال عوجرلا مدع اضيأ هانركذ يذلا لصألا

 ةدهع يف هيلإ ةحاحلا سيسم هبيسو ءاهلحم ةفداصم ةحيحص ةعيابملا نوكنو «يعدملا

 «روكذملا لصألاب ًءافو ىاَرُشلاىَلَع قباس كلم يف ّيِعْذا اذإ لإ ال :َلْيِقَو .درتعلا

 ادوقعم سيلو هل عبات هنأل رمي مل وبي ْعَم هَل اوذهشف ! اقّلْطُم اكلم ىغا ولو

 .ضقانتلا نم ىوعدلا نيبو اهنيب امل رض ٌرخآ ايس ْمُهَو ايس رك نِإَو «هسفن يف

 ٍةَرَشَمْلاِب رادلا ْعِنِمَج ْلَب :لاقف قرشَعب تلا اذه كترَجآ :َلاَق :لْصَف

 :لْوَق يِفَو ءىرصخألا ياست ةيفيك لكو ؛دحاو دقعلا نأل ءاَمصَراَعَت نيتنيَب اًماََأَ

 . ديلا احيحرت قبسلا حيجرت :(۲) ةححسنلا يف (#)



 A1 تانيَيْلاَو ىرعذلا بانك

 اني اَيَعْذا ولو ءرادلا عيمج ءارتكا يهو ةدايز ىلع اهامتشال ِرِجأَسُمْلا ني و ُمَدَقَت

 نإف همك هل ا فار ل أ هني اَمُهَنِم لك َماَقَأَو ءامهركنأ 5

 نم عيبلا نم نكمتي مل امهدحأ ۲ عا ا هل یال عكا عير فلا

 1 نإ نمشلا درسيو ناطقسيف يأ ءاّمَضَراَعَت « خيرات فلتخي مل نإو يأ ءألإَو يناثلا
 حتا نإ ءامُهاَماَقَأَو دکب کعب :اَمُهنِم لَك لاق ولو ؛عيبملا ضبقل ةنيبلا ضرعتت

 هدحو كاذلو هدحو اذمل دحاو تقو يف اكلم هنرك عانتمال ءاتضراَعت امُهْحْيِرْأت
 :معن ؛عمجلا ناكمإل نانا ُهَمِرَل ءامهنيران يأ «فّلتخا نو «ةنيب ال هنأكو
 تحرأو يأ ءاَمْهاَدْحِإ وأ اَتقَلْطَأ نإ اذكو كلذ ىتأتي هيف نمز هين طرشي

 ؛خيرأتلا يتدحتمك امهنأ :يناثلاو «عمجلا ناكمإ نم هانلق امل حصألا يف يف «ىرحألا

 .نييعتلا الإ همزلي الف يزشملا ةءارب لصألا نأل

 ىلع تام :امهني لَك اقف يِئاَرصَنو ملم نيا نع تام ولو :لصن
 ءاقب لصألا نأل هئي عم ي أ «ينارصنلا قّدِص ًاينارصن ناك هنأ فرغ نإف يلد

 تلاقو ؛ًاملسم تام :امهادحإ تلاق نأب يأ نْيَقْلطُم نيني اَماَقَأ فإف هرفك
 ىلإ هلاقتنا وهو ملع ةدايز اهعم نأل مِلْسُمْلا هس مد :ًاينارصن تام :ىرخألا

 ْنِإَو «ليدعتلا ىلع حرجا ةنيب مدقت امك ةبحصتسملا ىلع ةلقانلا تمدقف مالسإلا
 امهيلع هتوم ةلاحتسال ءاَنْضَراَعَت ىرخألا ُهَتَسْكَعَو ٌمالْسِإ هِمالك رج ّنَأ تدق

 هيو ىَلَع تام هنأ ةَنيَب لك ماقا نيد افَرْغُي مل إو ةنّيب ال هنأكو ناطقستف
 نينا نع ٌينارصن َتاَم ولو «توملا دنع هظفل اتديق وأ اتقلطأ ءاوس يأ انضر اَعَت

 َلاَقَف ت تاريلاف هدم دن َدْعَب تنلْسُأ :ُهِلْسمْلا لاق يناَرطنَو ملم

 نال ءب نكت م اذإ يأ بينو مْْمْلا قص رب الف يأ هلق لب :ينارصنلا
 ئنارصنلا َمَدَق َمُهاَماَقَأ نر لالا يف ناكرتشيو فلحيف هنيد ىلع هؤاقب لصألا

 نيالا مالسسإ ىَلَع اققا ولف وّلَق بلع ٌةدايز لوألا عمف ؛ةبحصتسم ىرخألاو ةلقان اهنأل
 َلاَوَش يف :يناَرْصنلا لاو ناّبْعُش يف بألا تام :ُوِلْسُمْلا َلاَقَو ناصر يف لب ي مج



A1 5 ٍِتاْيَبْلاَو ىوطدلا باك 
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 اهنأل فشتيل ىلع ملْسَملا ةن مدَقتَو ؛ةايحلا ءاقب لصألا نال «ينا لا قدص

 . ةيحصتسم ىرحألاو ةلقان

 هي مرر س هك معو ه هو اس وکو م نر ساقوم
 انييو ىلع تام :لك لاقف ءِنيَمِلْسُم نيبباَو نْيَرِفاك نْيَوَبأ نع تام ولو

 بحط امه ًاعبت ءادتبالا يف هرفكب موكحم دلولا نأل ِنّيِمَيْلاب ناَوَبأْلا قَّدْص

 دعب نيلاحلا يواستل ءاوحلطصي وأ َنْيِبتَي ىتَح ْفَقوُي :لوق يِفَو فالح ملعي ىتح

 ةهج نم ةضورلا يف هحجرو «هدعب الإ ققحتي ال عبت هيف وه هلبق ام نأل هغولب

 . ليلدلا

 لو ءامِناَغ ىرخأو ءامِلاَس هوم ٍضَرَم يف قع هنأ تدهش ؤو لم
 مدعل عرفا اَدَحَتا نإَو هتيزمل «قّبسألا مد ؟ْخْيِرَأَت فّلمخا نإ هِلاَم ثلث دجاو

 يِفَو :َلْيِقَو هدم لامتحال عرقي :َلْيِق ءامهادحا وأ يأ ءاتقلطأ إو يزيل

 «قباسلا ىلع قرلا جرخي نأ نمأن مل انعرقأ ول انأل فص لَك نم يعي :لؤ
 ْنِم ُقِتَْي ْبَهَدَمْلا :تلق "قبور زيرحتو رح قاقرا هنم مزليف ةّيرح ا ىح قباّسللو

 َوُهَو ٍمِلاَس قب ىصْوأ هنأ نائيجَأ دهس ْوَلَو نلف ا٠ عا هل او قصن لک

 يأ «تّ هل وهو مناع تجب ىّصَوَو كلذ نع َعَجَر هنأ ناَرِئاَح ناراوو ل
 ةمهتلا تعفتراو هيواسي ًالدب هنع عوجرلل امبنأ امهنأل ياغ ؛ةيناثلا ةيصولا
 ةداهشب يأ «ملاَس َقِنْعَيف ٌعوُجّرلا تشي مل ِنيَقِساَف ناَتراَوْلا ناك إف ءامهنع

 كله الاس ناكو يأ لاس َدْعَب ِهِلاَم ثلث مِناَغ نمو هلمتحي ثلثلا نأل ؛نييبنحألا

 . ةكرتلا نم بصغ وأ

 اذكو هلوق دمتعي ال رفاكلا نأل يأ لدغ ؛ملسم :فئاَقْلا طرش :لصف
 ر ل 2 7 5 م ڪر

 ُُق امك ءركذ رح طارتشا :حص 4 او هيف دمتعي؛ ال هريغ نأل «برجم «قسافلا

 «يک ر لاک طرتشي :يناثلاو «یوتفلاک د دع ل «یوتفلا 5 امكءأل :يناثلاو «يضاقلا

 .ةبقر :(؟) ةحسلا يف (#)



 A18 تايْلاَو ىوعدلا بايك

 ؛طازشالا :يناثلاو بملعب لمع هملع نمف ؛رلع عون فيل نأل جم هنو ا
 عونب ةعامج ىلاعت هللا صخب دقو «مهريغ نود دم يب ؛ ىلإ اوعجر ةباحصلا نأل

 ززم ةصق بابلا يف لصألاو «ةمامإلاب اشيرق صح امك لئاضفلا د بصانملا نم

 را ] :هعفر سنأ ثيدح نم رازبلا يتو «“"نيحيحصلا يب روهشم رهو يجمل
 م لو

 ةَساَرِف اوقتا ] :اعوفرم ةمامأ وبأ ىورو 2“ ۳ مُسسّوتلاِب سالا وفرع ادابع هل
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 ىلع يأ ِهْيَلَع ضرع ًالوُمْجَم اعادت ادق 1 هلا روس رطب نيرن
 اًَمُهنِم اكْمُم ادلو ْتَدَلَوَق ِءْطَو يف 1 اذكر :هريغ وأ ناك اطيقل فئاقلا

 اَهِْطَرَف َقْلَطَو ُهَتَجْوُز ِّطَو وأ اَمُهَّل هَ وأ ةهبشب ةأرما انِطَو نآب ُةاَعّرانتَو
 ةتأؤأ ءاهيف اهنوكب ًالهاج يلا ی ایکن ناب يل بان حاکی ؤا تشب رخ - ل

 ةَحوُكَدَم َىِطَو ول اَذَكَو ٠ ءاَمُهنِم ٌدِحاَو ئِرْبتْسَي ملو ي ملا اهتطوف اعا

 :َلاَقَف ر واو لوس يلم لح :تلاق ا ةشئاع نع ( 48)

 اَمِهْيَلَع ادْئَرَو رايز نب ةَماَسَأ ی ىأرف لحد يجلد ازوجم نأ يرث ملا ءةشئاَع يأ]

 ] ٍضْعب نم اهُضْعَب ماما هذ د :لاَتْف ءاَمُهُماَدَقَأ تدبر اًمُهَسوُؤُر اًيطَع دق ةفيطَق

 )٠٠١٥(« ثيدحلا رك يبلا ةفص باب :بقانملا باتك :حيحصلا يف يراخبلا هاور

 :عاضرلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(٠1۷۷)ثيدحلا :فئاقلا باب :ضئارفلا يفو

 باتك :ننسلا يف دواد وبأو ١(. ۹/۳۸١٤)ثيدحلا :دلولا فئاقلا قاحلاب لمعلا باب

 .ضيبأ ديزو دوسأ ةماسأ ناك :لاقو «(۲۲۹۷) ثيدحلا :ةفاقلا يف باب :قالطلا

 ۸ جم :(/5) يآ :رجحلا ةروس :نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج يف يربطلا هاور (ه 48)
 :دهرلا باتك :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجج فو )١705(. مقرلا :15ص ١4 ج

 يف يناربطلاو رازبلا هاور :يمئيهلا لاق ؛۲ ۹۸ص ٠ ج :ةسارفلا يف ءامج ام باب

 .نسح هدانسإو طس وألا

 يبأ نع (۲۷١١)ثيدحلا :رجحلا ةروس نمو :ريسفتلا باتك :عماجلا ف يذمزنلا هاور )٥۰(

 نع يور دقو «هجولا اذه نم هفرعن امنإو ءبيرغ ثيدح اذه :لاقو «يردخلا ديعس

 يضر رمع نبا نعو )١1070( صنلا :نايبلا عماج يف يربطلاو .ملعلا لهأ ضعب

 ؛؟”8ص ٠١ ج :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم يلو )١7051(« صنلا :امهنع هللا

 نع ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :تلق .نسح هدانسإو يناربطلا هاور :يمئيهلا لاق

 .رظن ةمامأ يبأ نع هدانسإ فو . ۲١٠ص ۸ ج )۷٤۹۷(: ثيدحلا :ةمامأ يبأ
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 ضر ُهاَيَعْداَو اَمهْنأطَو نم نيس عرار ٍرُهسأ ةن نيب امل دلو اذإف مال
 ني للخت نإف ءشاَرتْفإلا ةوقل جوزلا قحلي :يناثلاو «هابتشا عضوم هنأل يلع
 لوألا نع ةءاربلا لوصح يف ةرهاظ ةرامأ ضيحلا نأل .يناشلإف ؛ةَصِيَح اَمِهَِأَطَو
 ينافلا نوكيو يأ ءحْيحَص ٍحاَكِن يف اجْوَر لوألا توكي نأ أ الإ هنع هقلعت عطقيف

 شارفلا عم ىطولا ناكمإ نأل ؛لوألا قلعت : عطقتي الف لساف حاكن يف وأ ةهبشب ًانطاو
 يل اجوز لوألا ناك نإو ءةضيحلا دسعب دعب لصاح ناكمإلاو ؛ىطولا سفن ٌماقم مئاق

 اضيأ عاطقنالا :امهرهظأ ؛نالوق ةضبحلا لحب هقلعت عاطقنا يف دساف حاكن
 ا

 اهركذ دقو طيقلل ايف فلس امك يأ ءال مَا ةَيَرْحَو امالسإ اقف قا انهن اوسو

 ًاضيأ كانه



 # هر

 ا يبق نسم :ًاعرش َوُهَو «لقتسا اذإ | خْرملا قت نب الأ :قتعل

 رقو 4در كف :ىلاعت هوك هيف لصألاو .ىَلاَعَت هللا ىلإ اب رقت كام ىلإ

 ا .تاَراَفَكْلا نم ٌعِضاَرَم يف ريرختلاب ُهْرْمَأَو *”7هْيَلَع تمعنأو

 .هّْيلَع ُدَقَعنَم ٌدقَعنُم ٌعاَمْحِإلاَو ٠سا ةَحْيِحَّصلا

 فرصت هنأل ؛ًاًيبرح وأ امف وأ ناك ًاملسم يأ ,يفّرَصتلا قَلْطُم نم حصي يامن

 حت نسر دودو يس نم حص الف سف ١ هبشأف ةايحلا لاح يف لاملا يف

 يأ ءْرُج ىلإ هَتقاَضَِو ءًاضيأ ضوعب هقيلعت حصيو ؛ريبدتلاك تافصلاب يأ ُةقْيِلْعَت

 32 :ُهَحْيِرصَو «هريخو رسوملا ءاوسو «ليمكتلل ًافوشت ت لک َقِْغَيف يئاش وأ ِنّيعُم 2

 مصألا يف ٍةَبَقَر كلف ا اكو لامعتسالاو عرشلا فرع امه تبث هنأل قا

 يأ ُجاَحَي الو فريغو قتعلا يف هلامعتسال ةيانك هنأ :يناثلاو «نآرقلا يف هدورول

 .1۳ / دلبلا مه1)

 .۳۷ / بارحألا (ه55؟)

 ارم قع ٍلُجَر امي ] كو هللا ُلوُسَر لاق :لاق ؛نَذ ةريره يبأ ثيدح اهنم (861)
 :حيحصلا يف يراعخبلا هاور .[ ِراَنلا نِ هم اولطُع هن وضع لك هللا َذَقسا امل
 :نامبألا تارافك باتك فو )۲١٠۷(« ثيدحلا :هلضفو قتعلا ف باب :قتعلا باتك

 باتك :حيحصلا يف ملسمو .(7715) ثيدحلا :ُقَبََر ربحت وأ :ىلاعت هلوق باب
 .(5.05/57١و ؟١5) ثيدحلا :قتعلا لضف باب :قتعلا
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 ةنيبلاب هتيوفتل جتي ملف ؛قالطالا دنع هريغ هنم مهفي ال هنأل يب ىلإ «حيرصلا
 ةين نم دب الف قتعلا ريغ اهلامتحال ةنيرق اهب تفلتخا نإو يأ هاك الإ جاَتْحَيَو

 ةَمْدخ ال َلْيبَس آل ءناَطْلْس ال َكِْيَلَع يل كلم ال «ةيانكلا ي ينعي ؛يِهَو زييمتلا

 حرص لك اَذَكَو «قتعملا اهنم ناعم نيب كرتشمىلوملا نأل يلوم تنأ ةبئاَس تنأ
 ظفل كلذ نم ىنئتسي ْمَعَّن ديقلا ةلازاب اهراعشال انه ةيانك يأ ,قآلّطلِل ةيانِك ْوَ

 :حصألاف ارح كنم :لاق ولو «هقح يف كلذ ةلاحتسال دبعلا قح يف ءاربتسالاو ةدعلا

 .كلملا فالخب نيجوزلا ةيجوزلا لومشل قلاط كنم انأ فالخب انه ةيانكب سيل هنأ

 ريكذتلا يف أطخلا رضي الو يأ ٌحْيِرَص رُخ تن :ِةَمألَو فرح تن :ابعِ لوقو
 ةَ قع ِْيلِإ قتيلا ضيوفت ىوتو كتر وأ َكِلِإ كلفن :َلاَق ولو ؛ثينأتلاو
 لأ ىلع رح نأ زأ فلا ىلع كأن «ذالطلا ىادك قع سيجما يف
 «ْفلألا ُهَمرَلَو لاَحْلا يف قع ؛ةباَجَأَف ؟فلأ ىلع يبقيغأ :دِنعْلا هَل لاق وأ لبق

 :بَهْذَمْلاَف ترشا :َلاَقَف ىفلأب كَسْفَن كتغب :لاق ْوَلَو ءاضيأ قالطلا يف امك

 اذه لام ىلع َكنقتعأ :لاق ول امك فل ِْيَلَعَو لاَحْلا يف قع هيو ملا ةَحِص

 نمف «هدبع عيابي ال ديسلا نأل ؛عيبلا حصي ال هنإ :ًالوق ٌعيِبرلا ركذو ءبهذلا رهاظ

 نم اذه :لاقو «فنصملا هركذ امك عطق نم مهنمو ؛هفعضو هتبثأ نم باحصألا

 هيلع ءالو ال هنأ :هجو يثو «لام ىلع هقتعأ امك وَيَسِل ءالَوْلاَو ؛عيبرلا جيرخت

 ءاهنم ءزجلاك هنأل ءاَقَتَع ِكِلْمَح نود كعقتغأ وأ كتقتغأ :لِماَحل لاق ولو
 ءاَقَنوُد قع لمح ا نعي ةا لَو هترقل لمحا ءانثتساب انه قتعلا لطبي م اغإو

 يف يضاقلا هلاق قتعي الف آلإو حورلا هيف تحفت اذإ اذهو لمحلا عبتت ال مألا نأل

 ال هنأل ,رخآلا قع اًمُهُدَحَأ قب مل َرخآل ُلْمَحْلاَو لُجَرِل تناك ولو .هيواتف

 هَئيِصَن وأ هلك محا ىغا دبع امه ناك ادار نیكلالا فالتخا عم عابس
 ارِسْعُم ناک نِإَف هکلم ىلع قتعلا هجو دقو, «فرصتلا زئاج هنأل :ةبيبصن َقتَع

 قفتم كلذ يف رمع نبا ثيدحل هيلإ قتعلا يرسي الو يأ هكيِرشل يقابل يق



 1۸19۹ قتلا بات

 ام ىلإ ْوَأ «روكذملا ثيدحلل ِهْيَلِإ ىَرَس ءارسعم نكي مل نإو يأ ءالإو “هيلع
 يأ «قاشغإلا َمْوَي كلذ ةَمِيق ِهْيَلَعَو «لالقتسالاو ةيرحلا نم هلاح برقتل هب رسي
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 رهاظل «قاتغإلا سفنب ةا

 نأل ةَ قلا ١ ءاَدَأب :لْوَق يفو 20*27 رامخيبلا هجرخأ امك كلذ يف رمع نبا ثيدح

 لا ٌعقتَو «هببس تقو وأ فالتالا تقو هنأل ؛هتقو

 م نإو يأ «قاتغإلاب اهنا ناب اَهَعَقَد نإ :لوَقَ . و من هْيَلَع موق هل ةياور يف

 بتاك اذإ ام فنصملا مالك نم ىنئسيو «نييناجلل ةياعر قتعي م هنأ َناَب اهعفدي

 هيلع كيرشلا بيصن مّوقي هنإف هبيصن قتع امهدحأ رن مث كرتشملا قيقرلا ناكيرشلا
 ليجعتلا يف نإف ءحصألا يف لاحلا يف يرسيالو «كيرشلا بيصن ءادأ نع رجعلا دعب

 مم كل عال بتاكل لوا تاق سا ىلع رض

 هكيِرش بمن ةف ِهْيَلََو ,قسعلاك ءيِرْسَي ٍرِوُمْلا نيَكْبرشلا ٍدَحَأ ُالْْاَو

 ةَياَرسلا لوُصُح تق يف «ةرركذلا يأ لاَوْقألا يرجتو 5 ره نب ةَتصِحَو

 وهو «ثلاثلاَر ءقولعلا سفنب لوصحلا وهو يأ يناثلاو لوألا ىَلَعَف ءانلق نإف يأ
 ءاداب لوصحلا وهو يناشلاب انلق نإو يأ ِدَلَوْلا | َنِم وصح همي بجت آل ؛نييبعلا

 قلع ول امك «ةيارسلا يضتقي الف عيبلا عنمي هنأل ؛ٌرْيبْدَت يرْسَي الو ءبجتف ةميقلا

 هلاك رش قتعأ نم ) :لاق هيي هللا َلَوّسَر نأ ؛ ؛امهنع هللا يضر رمع نب هلل ادبع نع (254)

 ُهءاَكَرُش ىَطْغأَف ؛لذع ةو لع دما موك لعل نم علت لاَ هل ناك نابع يف

 :حيحصلا يف يراخبلا هاور .[ونع ام نم تع دق الإ ديلا لع قو ؛ بهصصج

 ثيدحلا :ءاكرشلا نيب ةكرش وأ «نيشلا نيب ب اديع قتعأ ا ذإ باب :قتعلا ١ باجك

 )١501/1(. ثيدحلا :قتعلا باتك :حيحصلا يف ملسمو .(551؟)

 ملول ين ل اكر يح تأ نم ] :لاف اي يبنلا نع ؛امهنع هللا يضر رمع نيا نع (555)
 ةؤاَكَرش ىَطغيَو لد ةَ ماب تمن رد لام هل ناک نإ هلك نین نأ لع بحر

 باب :ةكرشلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور .[ تعمل ليس يلحُيو ْمُهَحصِح

 .(55.07) ثيدحلا :قيقرلا يف ةكرشلا

 ثيدحلا :نينثا نيب دبع ققعأ اذإ باب :قتعلا باتك :حيحصلا يف يراحبلا هاور (057)

 ) )5571١قي من هلع موق رسوم ناک نر نيا ن ب ادلع ىع م 1 :هظفلو [.
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 يف قرغتلسُم نيد ةيارسلا ٌعَْمَي َالَو داليتسالاك لوق هيفو «ةفصب هبيصن قتع

 ءذفن هقتعأو ادبع هب ىزاشا ول اذهو «هفرصت ذفان هدي يف امل كلام هنأل ِرَهْظألا

 كتف كرمت تغ : ٍرِسوُمْلا هكِيِرشِل لاق ْوَلَو رسوم ريغ هنأل عنع و

 بيم قبو يمل قي الف ءلصألاب ًالمع هيو َقَدُص ! ركنا ؛يبيصن َةَمِيِق

 هيلع اء يعدل قاتعا ببسب هفارتعال «قاتغإلاب يٍرْسْي :اَنمّلُق إو هروب يا

 يأ ءركنُمْلا بيمن ىلإ يِرْمسَي الو ءالف ريخأتلاب انلق نإف *هبيصن ىلإ يرسيف

 كيْيرمن تقتغأ نإ :هكيِرْشِل لاق ْوَلَو نع | يشي مل هنأل ؛ًارسوم يعدملا ناك نإو

 رهو «هیصن يأ «كنرشلا قتغأف كينِصن َدْعَب رح هعيج اذكو يأ يح يصنف
 نأل همي ِهْيَلَعَو ؛قاشعإلاب ٌةياَرَسلا :املُق نإ لوألا بنيعن ىلإ ىَّرَس رسوم

 ءاه عفدم ال بيصنلا قئعل ةعبات ةيرهق ةيارسلا نأل ؛قيلعتلاب قتعلا نم ىوقأ ةيارسلا

 أ اذإ كلذك مكحلاف «نييبتلاب انلق ناف «هوحنو عيبلاب عفدلل لباق قيلعتلا بجومو

 هيف «قتعي نمع قلعملا بيصنف ءادالاب انلق نإو فنصملا مالك همهوي امل افالح ةميقلا

 قتعملا نع :يناشلاو «هكلم يف هبيصنو ةفصلا دوجول قلعملا نع :امهدحأ ؛ناهحو

 دحاو لكى لع قتعي هنإف ًارسعم ناك اذإ امع (ٌريسوُم) هلوقب ززتحاو «هتمیق هيلعو
 .قيلعتلا *ىضتقع قلعملا ىلعو (*”زيجنتلاب هل لوقعملا ىلغ هبيصن امهنم

 قت ارسم َقّلَعُمْلا ناك نإف كنرشلا َقتغأف ءب رح يصنف :لاق وو مم ثم

 ءاَمُهَل َُالَوْلاَو ءزيجنتلا دوحولو قيلعتلا يف هيلع قلعملا دوحول «هنَع لك بص

 يأ َنْوّدلا اَنلَطْبَأَو ,قلعملا يأ رسوم ناك نإ اذكَو «نيرسعم اناك نإ اذكو

 ىلع امهدحأل ءيش الو هنع امهنم دحاو لك بيصن قتعيف حصألا وهو يظفللا

 هنأل يش ّقِتْعَي الق ءرودلا لطيي مل نإو يأ «ًالإَو ؛كبيصن عم لاق ول امك رخآلا
 ولو «ىرسل قتع ولو «هلبق لئاقلا بيصن قتعل هبينصن يف هل لوقملا قاتعا ذفن ول

 رييختلاب :(۲) ةححستلا يف (9) هبيضتن ىلإ ىعدملا :(۲) ةحخسنلا يف (#)

 . ىنعم :(۲) ةخسنلا يف (©)



 1۸۷۱ قبلا با
 .هذوفن مدع هذوفن نم مزليف هقتع لطبل ىرس

 نارخآلا | َقَتْغَأَف ُهُسُدُس َرَحآلو ل رحآلَو فص ٍلُجَرِل دبع ناك ولو

 هيف يوتسي فلتملا نامض نأل ىبَعذَمْلا ىَلع ناقص اميل ةَ اعم اَمُهِعن

 نيلوق ةساكح يناثلا قيرطلاو ,ةفلشخلا امهتاحارح نم تام ول امك ريكلاو ليتل

 ذحألا نأب لوألا َقَّرَفَو «ةعفشلا نم هريظنك نيكلملاىلع اهنأ :يناثلاو ءاذه امهدحأ

 اذإ ام فالخلا لحمو ءفلتملا نامض ليبس هليبس انهو ؛ةرمثلاك كلملا قفارم نم اهب

 .ثلاثلا هبيصن هيلع موق طقف ًارسوم امهدحأ ناك نإف ؛نيرسوم اناك
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 ميرقتلا نأل سي مل ولو صعب ثرَو ولف هرايخاب قاع ةيارسلا طش
 بيرقلاب حملا ف ربعو «فالتا دصقو نص هنم دجرم و فل فلتم ر لیس هايس

 كلمتلا هب دصقي ال قيرطب هكلم ولو هيلع قتعي يذلا هب هدارمو «معأ وهو دلولا لدب

 زجع مث هديس ىلع قتعي نم ًاصقش ىرتشاف ًادبع باک نأب هنمضتي نکل «ابلاغ

 دصق امنإو كلمتلا دصقي مل هنأل ؛حصألا ف رسي مل قتعو هل صقشلا راصف هديس

 .ِهدِّيَس رايتخا مدعل رسي مل هسفن بتاكملا زجع نإو ًانمض كلملا لصحو زيجعتلا

 ! تامو يبوشب هيخأ نبا عاب نأب هثراو ىلع قتعي نم اصقش عاب ول :ٌعْرف
 ةيارسلا يفف هيلع قتعو صقشلا درتساو هدرف ابيع بوثلاب دحجوف هوخأ هثراوو

 نسم انه ةضورلا يق ححصو «بوثلا در هدوصقم نكل هكلم يف ببست هنإف «ناهحجو

 يزاشم دحجو ولو ءاهمدع يضتقي ام رخآ عضوم يف ركذ هنكل «ةيارسلا هدئاوز

 . ثرالاك ةيارس الف هدرف ابيع هب صقشلا

 ىلإ قاتعالا هجوي نأو «زال قح اهلحمب قلعتي ال نأ ةيارسلا طورش نم :ُّيبنَ

 الو «لصألا يف امهتحضوأو «ةضورلا يف امهركذ امك «يرسي مث هبيصن قتعيل هكلم

 نإ اذكو «ةيارسلا حصألاف نوهرم هكيرش بيصنو هبيصن قتعأ ول هنأل لوألا دري

 .حصألا ىلع ةيارس الف رسعم وهو اهدلوتسا ناب ًادلوتسم ناك ول معن ءاربدم ناك

 يف هبيصن نيكيرشلا دحأ قعأ اذإف يأ ههِلاَم ثلث يف لإ ٌريسُْم ُضْيرَمْلاَو



AYYوعلا بانك  

 ضعبو هبيصن جرح اذإ اذكو «ةيارس الف هبيصن الإ ثلثلا نم جرخي ملو توملا ضرم
 يأ بيم قضيب ىصْأ ْوَلَف نيمفُم تملا «يقابلا يف ةيارس الف هكيرش بيصن

 تراولاىلإ توملاب لقتني لالا نأل ءا نم هلك جرن نإو يأ رَ مل «هتوم دعب
 لب فبيصت يف قنعلا ذوفن تبثو اعيش كلمب ال نم ىلع مرقي الو ارسعم تيملا ىقبيو
 .هبيصن امهدحأ ريد ول اذكو ءرسي مل هبيصن قاتعاب عراف دل ناك ول

 كَ هلوقلف لوصألا ين امأ « تع ُهعْرف وأ هلص ما عرب له كلم اذِإ :لصف

 هاور ( ةي ةيرتشيف اكو لمم ُهدجُي ن PEY دلو ئز ال ] :ٌمالسلاو ُةدلّصلا
 ىلع ةلومحم ةياورلا هذهو :ةعفرلا نب ١ لاق لرشلاب يأ ُهَقَيعيَف هلوقو ؛© هلسم

 ادّلو ُنَمْحَرلا دا اولاقو# :ىلاعت هلوقلف عورفلا ين امأو «هيلع قتعيف ىرخألا
 لشو مل ردا عامنا عانتما ىلع لدف ٠٠ نوُمركُ کم داع لب احبس

 ؛ًرايتخا وأ ًارهق اوكلُم ؛اولَقَس وأ ًاوَلَع ثانإلاو امهنم روكذلا (ُةَعْرف وأ ُهلصأ) هلوق
 نم هعرف وأ هلصأ كلمولو ؛كلملاب نوقتعي ال مهنإف «براقألا نم امهادع ام جرخنو

 رثألاىلع هركذنسو «نونحلاو يبصلا عربت لهأب جرحو ؛عاممجالاب قتعي م عاضرلا
 تامق هيخأ نبا ضعبب هل ىصوأ نأب هثراو ىلع قتعي نم ضعبب هل ىصوأ ول ؛مَعن
 هيخأ نبا عاب اذإ اذكو .حصألا ىلع ةيارس الو صقشلا قتع ةيصولا خألا لبقو

 تامو هيخأ نبا كسلم ولو «هلبق لصفلا يف فلس امك هرخأ هثراوو تامو برش
 امك ثرالا عنمي ال نيّدلا انلقو طقف هوحأ هثروو قرغتسم نيد هيلعو رسعم وهو
 قتعي نمت خألا ريغ ثراولا ناك ولو «هيلع قتعي الو هنبا كلمي خألا نإف ءحصألا ره
 مامإلا هححر امك «حصألا ىلع قتعي مل رسعم وهو هذه ةلاحلاو هقتعأف دبعلا هيلع
 ,ةقفنلاب بلاطي دقو هيلع قتعي هنأل ؛هيلع قتعي يذلا يأ ُهييِرَق لفِطِل يِرمْشَي الو

 ًابِساَك ناک نِإَف هَل ىّصَو وأ ُهَل بهو ولو ؛لطابف ىزشا نإف رارضا كلذ ر

 بال لامكلا لوصحو ررضلا ءافتنال بسك [ نم قِفنيَو قيغبو .ُةلوُبَق يلولا ىلقف

 ,(١81١/؟ه) ثيدحلا :دلاولا قتع لضف باب :قتعلا باتك :حيحصلا يل (201)
 ۲١. / ءايبنألا مهم



 AYY قتلا باتك

 ألو هيف كلل ًارظن ِهاَمَرِل لبقتسملا يف ةقفنلا بوجو عقوت لامتحا ىلإ رظن الو
 هيلع قتعي هنأل ُلوُبَقْلا بَجَو ًأريسْعُم يملا ناك نإَف ءابساك نكي مل نإو يأ
 جْيِواَحم نم هنأل ءلاَمْلا تيب يف ُةتقفنَو ںرضالب باوثو لامك كلذب هل لصحيف

 كلذ يقو هتقفتب بلاطيو هيلع قسعي هنأل ؛لوبقلا يأ مرح اريموُم وأ ,نيملسملا
 . ررض

 معو م 3-2
 مارا يك 6

 هيبأ ةقفن هيلع بجي ثيحب رسعم همعو هدح هنم بهو ول :ىنشتسم عرف

 دحلاو ًارسوم هل بوهوملا ناك نإو «هلوبق مرحي مل هل بوهوملا دج وه يذلا روكذملا
 . بساك ريغ

 ءًاضيأ لوبقلا مدع :رهظألاف «هب هل ىصوأ وأ هبيرق ضعب هل بهو ول :ٌعْرُف
 .*يرسي الو هيلع قتعي هنأو هلباقم حيحصت هيبنتلا حيحصت يف عقوو

 ْنِم قع ءًالشم هئرو اذإ امك يأ ضرع الب يرق هوم ضر يف كلم وو
 :لیقو هب عربت ول امك ثلثلا نم ربتعاف لباقم الب جرخو هكلم يف لخد هنأل لت
 هنأكف هكلم نم عرشلا هجرخأو :لباقم الب هكلم يف لصح هنأل لاَمْلا سأَر نم

 هححصو «حيج لاب ىلوأ هنإ :حرشلا يف يعفارلا لاق هجولا اذهو «هكلم يف لحدي مل
 هححص اذكو «لوألا ححص هنإف ؛ررحلا انه عبتو ءاضيأ ةضورلا لصأ يف فنصملا

 هنأل يج نِمَف «هلثم نمشب لب يأ ِِةاَباَحُم ًالب ضَوَعب وأ ءًاضيأ ريغصلا حرشلا ي
 نأل «ثرَي لَو ؛ءيش هلباقم يف مهل لصحي مل و نمشلا يف هلذب ام ةثرولا ىلع توف

 ال :َلْيَقق ْنْيَ ِهّْيَلَع ناك ناف «تاريملاو ةيصولا نيب عمجي الو ؛ةيصو ثلثلا نم هقتع

 ال امك ءحصي ملف هيلع قتعي الو هكلم ىلإ يدوي هحيحصت نأل ارسلا حيصُي
 ْلَب َقَِْي َالَو هيف للح ال ذإ ءُهَحِص :حصألاَو ملسملا دبعلا رفاكلا ءارش حصي
 عنك ملف هنم عنمي ال نيدلاو كلا ءارشلا بجوم نب نايبلا يف هللعو ءِ عاب
 «قاتعالاب قتتعلا نيدلا عنمب امك هنم عني نيدلاو ثلثلا نم ربتعم هقتعو ؛ءارشلا ةحص

 .يرتشي الو :(۲) ةحسنلا يف (#)



AVEقلا بات  

 ٍةاَباَحُمب وأ « «ملسلا دبعلل كللا عنمي رفكلا ١ نأل ؛ ؛ملسملل رفاكلا ءارش فلاخيو

 بهو لَو ,ثلثلا َنِم يِقابْلاَ هلم بهو ول اميف فالخلا يتأيف يأ ,ةبهك اَهَرْدَقَف

 ءديسلا ةعجارم نود لوبقلاب ي أ یب لقت : القو ؛َلبَقَف وديس بيرق ضغب دبع

 يف لاق ءاعرش هديس لوبقك ذنیح هلوبق نأل هّيِقاَب ُةَمْيِق هِدّيَس ىَلَعَو ءىَرَسَو قع

 اذهو ؛ثرالاب ًارهق هكلم يف لحد هنأل ؛يرسي ال نأ يغبنيو لكشم اذهو ةضورلا

 نم يناثلا بابلا ءانثأ يف يعفارلل اعبت ةضورلا يف بهذملا وه هركذ يذلا لاكشالا

 م نإو ؛طيسبلا نع بيرغ هجو انهو ؛اهب امزح ام وهو ةيارسلا نإ :الاقو ةباتكلا

 .ُهَل ةف بئارغلا نم اذهو «ةياهنلا يف دجوي

 عت هنأل شلل قع َُرْيَغ ُكِلْمَي ال ًادْبَع هيوم ٍضَرَم يف َقَمْعَأ :لئمَ
 قي مل قرغتلسُم ند ِهْبَلَع ناك نإ ءاياصولا يف فلس امك هنم ربتعت تاعربتلاو

 مُهَرْيَسَغ ُكِلْمَي ال َةنَلَث عا ولو ءاهيلع ٌمَدَُم َنِيَدلاَو صو ّىبعلا نأل نم يش

 هجرخأ كلذ يف نْيّصْح َنْب َناَرْمِع ثيدحل e مُهذَحأ قع ءس مهم
 . 8 رل ب 6 ٣ e 7 َدَكَو 5

 ريغ نم ٌرْحْلا زييمتل رمح م كث أ تشع شع :َلاَق ول اذك لسم

 ضعب قاشعإو «صولخلا ىلع هل ديبعلا نأل «عرفأ دنع لک ْثْلُك تقنع أ :َلاَق ْوَلَو

 عت لك نم ٌقِيْعَي :لیقو بکا :لاق ول امك راصو هلك قاتعاك صلاخلا دبعلا
3 

 بسكب «قيواتستم عار ثآلق دخ ذأ ةعزرفلار ضيعبتلاب هحيرصتل عارق الو يأ

 باب يف يأ «َقَبَس امك َقِداَسَي يف ٌجَرْذتو ٌقدِع ٍةَدِحاَو يفر قر نين يف

 ص ل

 وأ «نارخآلا ّقَرَو قع قلا جرخ ناق مهِدَحَا مْساب ٌةَدِحاَو جَّرْخَتَو «ةمسقلا

 ْمَل ووم دنع هل ی ؛نيصخ نب نارمِع نع (559)

 قطاف بهن عر مث ءال مه رف ا لا لور مهب اعنف مشرع لات هل نكي

 :نامعألا باتك e ي لمسم هاور .(ادْيِبَش لو هَل لار ةَعبرَأ أ قَرَأَ نينا

 :ننسلا يي دواد أر ۱٦٦۸/٥۷ و ه3) ثيدحلا :دبع یف هل اک رش قمعأ نم باب

 باتك :عماحلا يف يامل .(۳۹۰۸) ثيدحلا :ادیبع قشعأ نميف باب :قشعلا باتك
 .حيحص نسح ثيدح :لاقو 17514(2) ثيدحلا :ماكحألا



 ١1 وعلا با

 و ؟ثلاثلا فَرَو َقَنَع قلا جرح ناف يأ ءَرخآ مسساب ىرخأ تَجِرْخَأَو قر قّرلا

 7 جرحت مل ءعاقرلا يف يأ ْمُهَءاَمْسَأ بتْكَي نأ ٌروُجَيَو ءسكعلابف ٌقّرلا جرح
 اوناك ناو ءاضيأ رمألا لصفي هب هنأل ءاقَرَو قع ُهُمْسا جّرخ ْنَمَف ةَيَرْحْلا ىلع

 ٍمْهَسَو قر يمْهَسِب عٍرفأ نانا آو نانا رخو لام ٍدِحاَو ةف هال

 امهتدايزل نارحآلا اَقَرَو «ثلثلا متو يأ «َقَحَع ٍنْيئاِمْلا يذل قتلا جرح انإف «يقتع

 نِيَرْخآلا َنْيَب عرقي مث قمع لّوألِل وأ .ثلثلا هنأل فات قتع ثلاثلل وأ هيلع
 1 5 هل ىلع 4 3 0 e هم: . #7 ر 3 8م

 .يقابلا قرو يأ «ثلثلا هنم ممت جرخ نمف «قتع مهسو قر مهسب

 ءاَوَس مهتم عبس ةا دعب مُهعيزوت نكفأ الف وَ أوناك انإو
 تازا ؛ميقلا ةيراسحا اللا يف اتص امك انصر يأ نينا لا نينا ًاولعج

 لوألا َلِعْج ئام ةثالثو ام نْيلا ةَميَق كو و دام مهدحأ أ َةَمِيِق ةئيسك ِهَدَعْلا نود

 .انعرقأو يأ ءاعْرُج ةالثلاو ءاءزج نانثالاو ءاءْرُج

 ُنْورَجُي :لوق يفق ارس ْمُهَمِق ٍةعبرأك ٍةمْيقْلاِب «هعيزوت يأ ردع ان
 مالّسلاَو ةالّصلا هيلع هلعف ىلإ برقأ كلذ نأل ءنااو ٌدِحاَوَو جاو ىارجأ ةنال
 م نارحآلا قر نيل وأ ثلا ميل عرفأ مَن نع دجاوإ قلا جرح ثا
 لك مشا بكب :لْوَق يفو يحآلا كلو قنيلا هَل جرح نَم قغف اَمُهَب عرفأ
 رمألا لصف ىلإ برقأ كلذ نأل يناثلا ثنو لوا جرح ْنَم قتعيف ةف يف ٍدْبَع

 قتعي هنأ مِهوي فنصملا مالكو «هثلث قتع هما جرح نمف «قتعلا ىلع ةعقر جرخيف
 مالك حيرص وهو انركذ امك داعي لب كلذك سيلو .ةعرق ةداعإ ريغ نم ىلا ثلث

 ثيحب ءازجأ ةثالث نؤرجي مهنأ يأ ُمَلْعَأ هل او لوألا اًَمُهُرَهْظَأ :؛ تلق ِرّرَحْمْلا

 ام وهو ماللار ةالّصلا ِهْيَلَع هلعف ىلإ برقأ هنوك نم هانمدق امل ثيلثتلا نم برقي

 همالكو باجي :لبقو ,باّبْحِتْسا يف نالوَقْلاَ ءًاضيأ هحرش ف يعفارلا هححص

 .يناثلا حيجرت يضتقي حرشلل اعبت ةضورلا ين
o Frفن  

 ماه هع رم ر ر ي

 مهل اوف ؛ثلذلا َنِم ْحُهْلُك جرخَو ؛لاَم َرْهَظَف ؛ةَعْرَقب ْمُهَصْعَب انفع اذِإَو



 قتلا بانك ١ مالك

 ةأرما حكن نمسك «مهَّلَع َقفنَأ امب ثراَوْلا عجب الو «قاتغإلا موي نم مهس
 انإَو «قفنأ اسك عجري ال امهنيب يضاقلا قرف مث ؛حيحص هن أ نظ ىلع ًادساف ًاحاكن

 رهظ مث ةئالث نم ًادحاو انقتعأ اذإ امك ثلثلا نم يأ ءٌرخآ ُدْبع َرْهَظ اًمب جرخ
 نمو ءلوألا عم رح وهف هل تجرح نمف نيقابلا نيب يآ يَ «رخآ هب جرت لام

 ُهَممْيِق ربت «ةعرقلا موي نم ال يأ «قاتغإلا موي نم هع قب ْمِكُح عرب قتع
 تقو هنأل توملا موي هتميق ربتعت هنإف هقتعب ىصوأ نم فالخب يأ ولن

 0 موي نم يأ ِبمْوَي نم بسك هلو ءقاقحتسالا
 موق رق اقيِقر يِقَب نمر ؛هكلمىلع هلوصحل هتوم دعب وأ قتعملا ةايح يف هبسك ءاوس يأ

 فت ثول 3 آل سوما لبق الا َسَكَو وهلا نم بيسو تولا مْ

 ٌةَناِم دحاو لک هم همن مربع كيني آل ةنآلأ أ ول :مهكلم ىلع هلوصحل
 يسال فلا ُهَلَو قتع بياكل وعلا ج رخ نان عرق أ ةام ْمِهِدَحَأ بنسكو

 نإف سحآلاو بستكملا نيب يأ «عرفأ مك تغ هريل جرح ١ نِإَو ,نارخآلا قرو

 تجرح نإَو «ةئرولل هبسكو بستكملاو هانلث يفبو يأ هت نع وريغل تجرح
 فعض ةئرولل ىقبي نأ بجي هنأل بسك عبر ُهَعبتو عبر قتغ ' «بستكملل يأ ُهَل

 . هنم هعجارف هقيرط لصألا يف تحضوأ دقو كلذب الإ كلذ ىقيي الو قتع ام
 بايك وأ قاتغإب ويقر ِهْيَلَع َقَنَع ْنَم هَالاَوُمْلا هلصأو ؛ءالولا ف يأ :ٌلصَف

 لع هلوقل قتعلا رشاب نميف امأ هَل هالو ارو ؛ةَباَرَقَو ؛ِدالْبيْساَو ؛ ريكو

 برقألا يأ بصل م هيلع ًاسايتف يقابا يف امأو ٠٣ ىّ نم ُءالولا امنإ ]

 6399 ج يتلا ةَمْحْلَك ةمْحُل ُمَلَوْلا ] :مالسلاَو ةالّصلا هلع هلوقل برقألاف

 ءو اإ ] :ُمالسلاَو ةالّصلاِِيَلَع هلوقل هِيَ نم الإ ءالوب ةأر ثرت الو

 رك ام ادع اميف هيفن ىلع ليلدلاو ؛لحرلاك ئاقتو ٍهدالْوَأَو .2"* 7[ قتغأ نم

 )۲١١(. مقرلا :يناثلا ءرجلا يف مدقت (550)

 )1۹٤(. مقرلا يف مدقت )211١(



 را قنا باك
 يف كلذ فنصملا فلسأ دقو ,ثروي ال هنأ رخآلا ثيدحلا عم روكذلا ربخلا رها

 الب بألا توم َدْمَب َتاَمَف ادع قع مث + اهون هيلع َقَمَع ناف ءاضيأ ضن ضئارفلا

 رمع لوقل ءِتاَبّصَعْلا ىلغأل ُءَالَوْلاَو ءقتعملا ةقنعم اهنأل تنبل ةلاَمَف ثراو
 نإف ,©* ””ةعامجلا ٌربكأ ءابلا نوكسو فاكلا مضب وهو (ِرْبُكْلِل ءالرلاب) نامثعو
 قشعملا ةبصع هنأل ؛هل ؟*9قيتعلا ثاريمف ديعب وأ بيرق مع نباو خأك ةبصع هل ناك

 «بسنلا ةبصع نع رخأتي قتعملا قتعمو «قتعملا ةقتعم اهنأل ؛تنبلل ءيش الو «بسللاب
 ةئامعبرأ ةلأسملا هذه يف أطحأ :لوقي سانلا ضعب تعمسو :يلع وبأ خيشلا لاق

 .هيلع اهثالوب هل ةبصع يهو ؛برقأ اهوأر مهنأل :لاق «ضاق

 تيبل لاملاف دجوي مل نإف يأ تبَصَعَو قم هيلع لَو الق قر ُهّسم نمو
 قو رال ارو قرا قع هنإف «لاحب لوصألا قتعمل هيلع ءالو الو لاملا

 ءاضيأ همأو هوبأ قتعأو دلولا قتعأو ءرح وأ قيقر نم اقيقر هتقيقر دلت نأ هتروصو

 قتع هنإف هيلع معنملا هنأل ألا ىلومِل ُهْوََوق لوب تأ هَقَْعُم دنع حكت ولو

 ءالولا نأل هْيِلاَوَم ىلإ «ألا يلاوم نم يأ نحنا بألا َقتغَأ نإ مآ قاتعإپ

 ةهج نم ءالولا مدعل مألا يلاومل '*”تبثي امئإو «بألاب ربتعم بسنلاو «بسنلا عرف
 .هعضوم ىلإ داع بالا ةهج نم ءالولا تبث اذإف بألا

 بسنلا يف بألاك هنأل ِهْيِلاَوَم ىلإ ٌرَجنا ُدَجْلا َقَتَعَو اقْيِقَر بألا تام ولو
 ُهَدْعَب بألا َقتغأ نإ «هانركذ امل ىَرَجْنا َّقْيِقَر بألاز ُدَجْلا َقَتْعَأ إف «بيصعتلاو

 لاب ىلوأ ناك تع اذإف ءاقيقر بألا نوكل هَ هرج امنإ دحلا نأل هْيِلاَوَم ىلإ رجا

 رني اغإ هنأل جلا يِلاَوَم ىلإ رجني بألا توُمَي ىَنح ملا يلاوَمإ ىي :لبقو

 هاور .(رْبُكَلِل ءالَوْلا) :الاق امهنع هللا يضر نامثعو رمع نأ :بيسملا نيا نع رثألا (217)
 جرأو ١ ۲۲١(. ه)رثألا :ريكلل ءالولا باب :ءالولا باتك :ىربكلا ننسلا يا يقهيبلا
 .مهنع هللا يضر مهنم عامجإلا ىلإ برقأ وهف ةباحصلا نم امهريغل ار اراثآ ًاضيأ

 . قتعلا سا يٿ (#)
 بسن: (۲) ةخسنلا يف (#)



 AYA قنا باك

 نم دملا دلو يأ ُكَّلَوْلا اذه َكلْلَم ْوَلَو ؛عناملا لاز تام اذإف ءاقيقر بألا ءاقبل

 ل امك حصل يف هيسقن َءألَو اَذكو ءاعطق يأ هِْبلِإ هتوخإ ءال رج هاب تسلا

 صولا حَصألا :تْلق «هيلع ءالو ال رحك ريصيو طقسي (*') هريغ بألا قع

 ف يشب رذعت اذإو ءالو هسفن ىلع هل نوكي نأ نكمي ال هنأل مّلْعَأ هل او 5

 ررَحملا يف عقوو ءاضيأ صنلا نع هلقنو هحرش يت يعفارلا هححص ام وهو مضرب

 .هنم بيرغ وهو لوألا حيحصت

 . مث ١(: ةحسللا يف (*)



٠ 

 فر
 يرمنلا سر ارو
 رولا للا ہک

 ريبدشلا بانك
 يتْرَمْلا دعب مقي قع ٌقيِلْعَت :اعرشو ٠ ر وُمَألا بقاع يف ”لهنلا ةغل وه :رييدتلا

 تنأف تي اذإ :لاق ول هنا نام ريع َوْهَو توملاب ق ولعت هنأ يضع ُهَدَحَو

 نم قي هنأل ريذن سيو تَْمْلاب قيلت اد هاج تام ره يتم لبق رح
 ىَلَع مقا عاًمْحإلاو قاَيَحْلا رب َتْوَمْلا نل ؛ربدلا نم ذوحأم رييدتلاو ؛لاَمْلا سأر

 .وزاوج
 رقع

 كتقتعأ وأ رح تنأف !تم ىتَم وأ !تِم اذ وأ يتم َدْعَب رح تنأ :ُهُحْيِرَص
 ريغ لمتحي ال هنأل «قيتع تنأذ تم اذإف ينوم دعب َكَتْرَرَح اذكو يأ «يِتْوَم َدْعَب

 نأ وأ َكَتْرْيَف اذكو «تايانكلا نم رح َتنأف تم اذإ عف ةيافكلا يف بّرغأو
 كاك :هلوق نأ ىلع ةيافكلا يف صنو ءانه هيلع صن اذك يِبَهْذَمْلا ىَلَع ٌرْبَدُم
 ليقف .ناقيرط امهيفو يوني وأ رح تنأف تْيذأ اذإف :لوقي ىتح يفكي ال اذه ىلع

 عيبلاك امهينعم يف امهراهتشال ناحيرص امهنأ :امهدحأ ءاجيرختو ًالقن نالوق امهيف
 نيصنلا ريرقت امهرهظأو قتعلاو ةيرحلا ظفل نع امهولخل ناتيانك :يناثلاو ؛ةبهاو

 دقعلا ىلع ةباتكلا نأ قرفلاو «ةباتكلا باب ينو ءانه امهيف فنصملا هيلع ىشم امك

 ريبدتلا نألو يبدتلا فالخب ةينلا وأ ظفللاب زييمتلا نم دب الف هريغىلعو مولعملا

 .صاوخلا الإ اهفرعيال ةباتكلاو ءدحأ لك هفرعي روهشم

 :حيرصلاك ذشنيح يوم َدْعَب َكَلْيَس تِنَلَسَك ةي عَم قع ةيانكب حصو
 َدْعَب رح ناف ِضَرَمْلا وأ رهشلا اذ يف تِ انإك ادم «ريبدتلا يأ ڑوجیو

AY 



AA:بدلا باک  

 :CE قع «ةروكذملا ةفصل ١ ىلع تام نإف يأ َتاَمَو ةفصلا تدجُو ا :يأ ءيت

 .قتعلا قيلعت ىلع ًاسايق الف الِإَو

 تام نإو ءاهيلع قلعملا تافصلا رئاسك ِدّيسلا توم َلْبَق لولا | طرت شو

 :لاَق نوف «هرثأ يتأيس امك حّرصي نأ الإ «قيلعتلا اغلو ريبدت الف لوحدلا لبق ديسلا

 هقيلعت ىضتقع ًارابتعا يشمل َدْعَب لوخُد طرتشا رح تنأف َتْلَخَد مث تم نإ

 :ةيروفلا يضتقي ام هظفل يف سيل يأ :يخارتلا ىَلَع «ترملا دعب لوخدلا يأ َوُهَو

 تسيملل ناك نإو «تيملا قيلعت لاطبإ هل سيل ذإ ,لوخُلا َلْبَق عيب ثراَوْلل سَو

 يصوملل ناك نإو هعيب ثراولل سيل تام مث ءيشب لحرل ىصوأ ول امك هلطبي نأ

 ءرهشلا يف ُُماَدَحَيْسا ثراَوْلِلَف رح تنا ٌرْهَش ىَصَمَو تِ اذإ :لاق لَو
 رح تنأ وأ ٌرِبَدُم تنأف تئِش الإ :لاَق ولو فلس امل عيب ال هكلم ىلع هئاقبل

 نإ قلاط ٍتنأ :هتأرمال لاق ول امك ةَلِصَنم ُةَتْيِشَمْلا ١ تّطرتت رشا تيش الإ يت ةف
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 :مَل تعش امهم اذكو یف حيرص هنأل يخالف تنش یت :لاَق نو هني ٠
 ًاحيرص قلع اذإ الإ اهيلع قلعملا تافصلا رئاسك ديسلا ةابح ي يلا طردت

 .اذكو توملا دعب ةئيشعم قتعلا لصحي امنإو ؛توملا دعب هتئيشمب

 قر راس نب يآ رف ی ضن ل رخ تلا ات نجد قالو
 نإو «حصألا ىلع ريبدت ال قتع لصاحلاف اعم اتام نإ مث ءامهتوع هقتع اَقْلَع امهنأل

 ءاربدم يناثلا بيصن راص امهدحأ تام اذإ هنأ حصألاو «ريبدتب سيل ليقف ًابترم اتام

 .كيرشلا توم قتعلا قحتسم راص هنأل ,هبْنصن عيب راول سلف اَمُهْدَحَأ تام نإ

 اَذَكَو «دوقعلل امهتيلهأ مدعل نيم ال يِبَصَو ؛نونْجَم ريد حصي الو لصف 7

 ىلع قاب وه لب هيف عيضي ال هنأل ؛ةحصلا :يناثلاو «هقاتعإك ِرّهْظَألا يف ريم
 ی فس نم صو باب يف فلس دقو هتبصو ف فالخلاك فالخلاو كلم

 .كلذ يف هيلع ررض الو ةرابعلا حيحص



 ۸۸۱ رييدَتْلا بات

 . هباب يف فلس دقو هقاتعإك سلفملا ريبدت :ٌع رف

 .هباب يف فنصملا همدق امك هتافرصت يف فالخلا ناركسلا ريبدت يف :ٌعْرَف

 ىي درعا ربو ؛ةفصب قتعلا هقيلعتو هداليتسا حصي امك «يِلْصَأ رِفاَكَو
 نإ فوقومف هفقوب وأ ؛الف هلاوزب وأ ؛حص هئاقبب انلق نإف يأ أ يکي لاَوْقَأ ىَلَع

 ىَلَع لطي مَ را مث ربو ولو «هداسف ناب ادئرم تام نإو ؛هتحص ناب ملسأ

 قحل عايضلا نع دبعلا قحل ةنايص دبعلا قتع ع أادترم تام اذإ لب يأ ٍيبَهْذَمْلا

 .كلملا لاوقأ ىلع ءانبلا :ثلاثلاو «نالطبلاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو ؛ءامرغلا

 لطبيب ال امك ءارَدْهُم مد راص نإو هريبدت يأ لطي ْمَل ُرُبِدُمْلا ترا ولو
 ىرلار نلو يأ مهراد ا هدم لْمَح يبخل ءاهب ةباتكلاو داليتسالا

 .هلالقتسال هبئاَكُم فال اضيأ هتَدلوَتسُم لمت هلاذكو ةمالسألا زاد

 نم هيلع هكلم ءاقب يف ام يلع عْبيَو ضيقت ؛ُةَريدَق مِم دع رِفاَكِل ناك ولو

 باب يق يعفارلا مالكو «ةضورلا يف الو حرشلا يف انه اهرأ مل ةلأسملا هذهو «لالذإلا

 .لصألا نم كلذ ْعجاَرَف عنملا يطعي دق يمذلا ةباتك ىلع همالك يف ةباتكلا

 م وليس لَ نم عزت ريتا يف ُدْيسلا عج ملو ملم ًرِاَك رفا ري ولو
 يِفَو ةتدلوتسم تملأ ول امك لإ هيك فرصو «لالذإلا نم هدي يف هئاقب يف

 اذإ امأ ءةّيرحلا عقوتل لوألا :رهظألاو «هلالذإل اعفد ريبدتلا ضقنيو يأ ءاي :لْوَق

 ةلازإب ٌرومأم رفاكلاو ؛انق عحر هنأل ؛امزج عاب هنإف ُءانزوحو لوقلاب ع

 , 99 باج ثيدح نم هيلع قفتم «ع ابتإلل ربما عب عب هلو لاا نع هكلم

 .امهريغو ةيصولاو ةبه دا نري لا ريقي کلم ةلازإ اضيأ هل ع :ٌعرف

 يبنلا ُهَدأَف | و ا ا يس

 تإ ُهَعقَدَم اَذَكَو اَذَكَ ل ادلع ن مم ةارتشاف [ ؟ينب هير رتشي نم ] :لاقف يي

 س )5١84١(. ثيدحلا :ةديارملا باب :عويبلا | باتك :حيحتصلا يف يراحبلا هاور

 .(41//1517) ثيدحلا :ةقفنلا يف ءادتبالا باب :ةاكزلا باتك :حيحصلا ين



 ريدا باك ام

 دبعلل يأ ةَيِصَو :لّؤنَق يو ,ةغيصلا ىلإ ًارظن «ٍةَفيعب قع قلعت ريدا
 هكله مل هضبقأ أ مث هبهو ول اذكو يأ ُهَعاَبْولُف «ثلثلا نم ربتعي هنأ ىلإ ًارظن قتعلاب
 انلق نإ لق روكذملا فالخلا ىلع ئبم فالخلا اذه بّحَذَمْلا ىَلَع ُرييَتلا ٍدْعَي مَ

 هنإ انلق نإو ءهكلم ىلإ داعو هعابو ءيشب ىصوأ ول امك كلملا دوعي الف ؛ةيصو هنإ
 نأ لصحف دوعي ال هنأ :رهظألاف ,ثنحلا دوع يف فالخلا ىلع وهف ةفصب قتع قيلعت
 .ريبدتلا دوعي ال هنأ رهظألا

 :اَنلُق نإ حص هو تفجر هفت اعف كنأطنأك هلو اذَقب ُهَنَغ َعَجَر ولو

 قتع قيلعت ُهنإ انلق نإو يأ ل «ثلثلا نمربتعيو توملاب زجني فرصت 7 يص

 ْوَلَو «حصألا ىلع ديقملاو قلطملا ريبدتلا ءاوسو «تاقيلعتلا رئاس يف امك الف «ةفصب
 ةفصب هقتع قلعلا ريد ول امك هلا ريبدتلا ىقيبو يأ خص ةف رام تع قلع
 توملا لبق ةفصلا تدجو نإف يأ «ةَفْصلاَو تّْوَمْلا نم قّبسسألاب َقَتَعَو ءزوحي هنإف
 ُنوُكَي لَو هكلم ءاقبل ةَرْبَدُم ُعطَو هلو ,ريبدتلاب قتع اهلبق تاس نإر «قتع
 ةوقل هربت َلْطَب اَهَدَلْوَأ نإف ءال مأ لزع ءاوس ةيصو هانلعج نإو يأ ءاعوُجُر
 ىوقأ يه ةهمي توملا دعب قتعلا قحتست اهنأل لَو أ ربت حص الو «داليتسالا
 ٌةَباَتِْكَو قفص ىلع هريبدت دعب هقتع قلعي نأ حصي امك بتاکُم ٌرْيذَت حصو ؛هنم

 . ةفصب قنع قيلعت هنأ ىلع ءانب ربّ

 رَهطألا يف ريدا مْكَح دولل تيل انزْوأ حاكن نم ةَرْيَدُم تلو :لضف
 دلو ُعَبْعَي امك تبثي :يناشلاو «نهرلاك دلولا ىلإ يرسي الف عفرلا لبقي دقع هنأل
 هحيحصتب ةضورلا يف هيلع ٌدَرو هحرش يف يعفارلا هححص ام اذهو .همأ ةدلوتسملا

 تناك نإف ءديسلا توم لبق لصفناو ريبدتلا دعب ثّدح اذإ اذهو ءرّرَحُمْلا يف لوألا

 ًالماح ثلثلا اهلمتحي مل ناف ؛ًالماح ىبعا ول امك ءافطق اهعم قتع هتوم دنع ًالماح

 .ثلثلا ردق اهنم قتع
E 

 مّلعُي ال لمحلا انلق نإو يأ يبَهْدَمْلاىَلَع ريتا ْمُكُح هَل تل الاخ رد ولو



 AAT رييدتْلا باک

 يف نالوقلاف ًالإو «ربدمف ملعي لمحلا نإ انلق نإ :يناثلا قيرطلاو ءهل ظفللا لوانتل

 يأ ءاَهرْييدت يف ْعَجَر وأ ديسلا ةايح يف مالا يأ ؛تتاَم نإف «ىلوألا ةلأسملا

 لبق امهدحأ تامف نيدبع ربد ول امكف ؛ىلوألا يف امأو ردت ماد «هانححصو

 ٌلِصتُم َوْهَو ْعَجَر نإ :َلْيِقَو ءلاصفنالا دعب عوج رلاكف ؛ةيناثلا يف امأو ءديسلا توم

 الْمَح ٌرْبد ْوَلَو ريبدتلا يف اهعيبي امك عوجرلا يف اهعيبي لب هريبدت مودي ال يأ الق

 تاکو م حص اهعاب ناو ألا نود قتَع ءديسلا يأ تام نإف «هقاتعاک حص

 ِتّدَلَو ْوَلَو ءريبدتلل ايسان ربدملا عاب ول امك «لمحلا ريبدت نع يأ ٌهْنَع ًاعوُجَر

 نهرلاك دلولا ىلإ رسي ملف خسفلا هقحلي دقع هنأل لولا قيغي ْمَل اهَقَتِع ْقَْعُمْلا
 يف فالنلا لمحو «دلولا مأ دلوك قع ٍةفّصلاب تقنع نإ :لؤق يِفَو ؛ةيصرلاو
 غابصلا نبا هب حرص ًاعطق اهعبتيف هدنع دوج وملا امأ يلعتلا دعب نئاكلا لمحل ا

 عبتي لب «ةدَلو ارّيدُم عَ لَو هحيحصت يف فدصملا فالخلا هيف ىرحأو «هريغو

 . هيلع كلملا توبثل «نِق ِةياجَك ُهَْاَنِجَو «ةيرحو اقر مألا
 »و

 ًاضيأ نق ىلع ةيانجلاك هيلع ةيانجلا :ٌعْر

 :رمع نبا لوقل ءنييّدلا َدْعَب ةع هب أ هلك ثلثا | نب تْوَمْاب عَ :لْصف
 ناک نإف «هرکذ امك نیلا َدْعَب قتعي د امنإ و عفر حصي الو ینا َّنِم بدملا)

 قتعو نيدلا يف عيب هفصن قرغتسي ناك نإف «هنم ءيش قتعي مل قرغتسم نيد هيلع

 نكي مل نإو «توملا دعب عيمجلا قتع يف ةليحلاو ؛©'*”باعستسا الو هثلث نم يقابلا

 هيلإ غراسف بابلا لوأ هيلإ ريشاو «لصألا يف هتركذ هاوس لام هل

 :لاقو ۱۸ص ۸ ج :ريبدتلاو قتعلا يف ةئيشملا :ريبدتلا ماكحأ :مألا يف يعفاشلا هاور (2554)

 وهو ؛عوفرمي سيل :يباحصأ يل لاقف ءًاعوفرم هتذخأ تنك :نايبظ نب يلع لاق

 ىلع هنوفقي هنوئدحي نيذلا ظافحلاو) :يعفاشلا لاقو .هتفقرف رمع نبا ىلع فوقوم
 .(ثلثلا نم ةيصو ربدملا نأ يف اوفلتخا نيتفملا نم تكردأ نم ملعأ الو ءرمع نبا

 ُهَل ّبٌعَسُم رهو .لاَس :ءاَّمْلا َبْمَسْناَو .هرْيَغَو بارش ن بمس ام لک :بْعْسلا (375)
 ر

 رسم اک



AASرييذتلا بات  

 تنأَف يوم ٍضرَم يف تلخ نإَك ٍضَرَمْلاب صتخت ٍةفيص ىلع اقنع قلع ولو
 يف جوف حملا تسلمحا نو عي هفتعأ رل امك ثلا نم نن رح

 يح لاطباب امه نكي مل َقْلَع نيح هنأل ءرهْظَألا يف لاَمْلا سر نوف ٍضَرَمْلا
 ءلصحي ذعيح قنعلا نإف ؛ةفصلا دوحو تقوب ارابتعا ثلثلا نم : يناثلاو «ةثرولا
 قتعلا ربثعا هرايتخخاب تدجو نإف «هرايتحا ريغب ةفصلا تدحو اذإ ام فالخلا لممو

 .ثلثلا نم

 ؛هنع عوجرلا انزوج نإو يأ ؛ .عوُجرب َسْيَف ةَركنأ رتل هُدْبَع ىَعَذا ولو

 فنع ُتْمَحَر دقف تريد تنك نإ :لوفي نأب يأ فْلَحُي ْلَب رؤي ملف بذك هنأل

 اعيرفت عوحر هنأ ىواعدلا يف ةضورلا لصأ يف هب مزجو ظفللاب عوحرلا انزوج اذإ

 .انه هب مزج ام فالح وهو «لوقلاب عوجرلا زارج ىلع

 هلق :تراَوْلا َلاَقَو ءدّيسملا تْرَم دعب ُهتْبَسُك لاق ارث عن هزل
 ْتَعَدا ثيح دلولا يف عزانتلا ناك اذإ ام فالخب هل ديلا نأل هيمي رْيدَملا ق قدم

 معزت اهنأل ؛ثراولا لوق لوقلا نإف ؛ثراولا سكعو «ديسلا توم دعب هدوحجو
 . ديلاب اهداضتعال هني تَمَدُق نيتنيب اَماَقَأ د او ديلا تحت لحدي ال ٌرُحْلاَو هتّيرح

 لاقف ؟ديسلا ةايح يف ربدملا دي يف ناك لاملا اذه نأب ؛ةنيب ثراولا ماقأ ول :ٌّعْرَف
 ربدملا قّدص ؛ديسلا توم دعب هتكلمف ! نالفل ناك نكل «يدي يف ناك ربما



 فل

 کوو فلا مالا ناسا يرمتلا اربع
 ؛انكلا بانك

 تنص ٍةفصب قت قلعت اعرش يهو «ُمْسَجْلا يأ بتكلا ّنِم يه ةَباَِكْلا

 مام a 1) ۾ e e ر ا را م م مهي 0 2 ل

 عم اريح مهيف ْمتْمِلَع نإ ٌمُهوُبَئاَكفإو :ىلاَعت لرم هيف لصألاو ةَضَواَعُم

 .عاَمْجِإلاَو ةَريهشلا ةنسلا

 5 2 7 ر م 098 سارع م ع کوس م مل 3 ي ي

 رخل ا يعفاشلا رسف اهبو بسك ىلع يوق نيمأ قيقر اًهَبلط نإ ةبحتنسم يه

٤ 4 34 ٤ rg Fw 2اذإ اميفو «قتعيل تاقدصلاب َنْيِعَأ هتنامأ تفرع اذإ هنأل «يوق ٌرْيغ وأ :لْيِق ءةيآلا يف  

 الو ناطْرّشلا عمتجا اذإ اميف بابحتسالا نود هنكل ؛اضيأ هجو نيمأ ريغ ناك
 5 2 # 5 ا 9-5 يف م ھل ر

 ُهَميْذَأ اذإ امج اذك ىلع كتبتاك :اهتغيصو ؛قتعلا ىلإ ىضفت اهنأل ؛لاحب ُةَركت
HFكرت ولو «ةلاهجلا نع هل انوص يجن لك طلبقو موُجنلا َدَدَع نيَو ؛رخ تنأف 7 4 ا "لا ررر ورو ور  

 راج ءاذك ىلع كتبتاك هلوقب يأ اوتو ءادألاب ةيرحلا قيلعت يأ «قْيلغتلا ظفل

 هلبق بابلا يف قبس امل بَهْذَمْلا ىَلَع ةن الو قلعت الب ٍةَباَتك ظْفَل يِفْكَي الو
 ع

 لب عع

 ديسلا نعي ءاَمُهَْطْرَشَو دوقعلا نم هريغك «تلبق :ُبتاَكُمْلا لوق ءاحضاو

 هفسلاب هيلع روححماو نودجماو يبصلا بتاكي الف يأ :قَآلْطِإَو فيكَ دبعلاو
 نذإل رثأ الو ؛وِرْكُم الو وَرْكُم ةباتك حصت الو ءاضيأ بتاكم الو «مهترابع بلسل
 هريغ وأ ناك ابأ ًاضيأ امهيلو ةباتك حصي الو ةباتكلا يف نونحلاو يبصلل يلولا

 ءاهنود ام وأ اهقوف امج وأ هتميق لغم هبتاك ءاوس يأ ثلثا نم ضْيرَمْلا هاك

 ) )217رونلا / ٣۳
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 ةَباَعِكْلا باك 4۸1

 هجورخل هلك هاك تْحَص «يعفارلا هديق امك توم ا دنع يأ الم هَل ناك ْنِإَق

 هنأل قمع ٌةَناِم هَممِيِقَو ننام ِهئاَيَح يف ىذَأَو ُةَرْيَغ كي ْمَل نوَ ءثلدلا نم
 لحاف ةلام هتميقو ةلام ذأ اذإ هنأ لث قع نام ىدا نإَ الشم ةئرولل ىقبي

 (هَقاَي يح يف ىّدأو) هلوقب زرتحاو «ةئاملا ثلث وهو نيتئاملا ثلث يف عربتلا لفتق ناتئام

 !ثلثلا ىلع داز ام ةثرولا تزاحأ نإ هنإف ؛ديسلا تام یتح ًاكيش ٌدؤي م اذإ امع

 يف دازي لهو «قتع موجنلا نم هتصح ىَدأ نإف «بتاكم هئلثف زجت مل وأ حضاوف
 نأل ءال :صوصنملا حصألاو ؛ناهجو ؟دبعلا سدس وهو ىّدأ ام فصن ردقب ةباتكلا

 نإف يأ يكلم لاَوْقَأ ىَلَع ىنب درم بتاك ولو .دوعت الف نيثلثلا يف تلطب ةباتكلا

 فقو يف ميدقلاو ءديدحلا ىلعف فقولاب وأ «ةحيحصف هئاقبب وأ «ةلطابف هلاوزب انلق

 ام قرطلا عضوم نأ هبشألاو دْيِدَجْلا ىّلَع َْتَلْطَب ُهاَنفَقَو ناف :لاق اذهلو ؛دوقعلا

 لاح يف ناك اذإ اماف «ةدرلا سفنب رجحلا لصحي ال انلقو «هيلع مكاحلا رجحي مل اذإ

 ش .لاحب ةباتكلا حصت الف رجحلا

 .هقاتعاك رفاكلا ةباتك حصت :ٌعرف

 قحتسم هنأل «ىَرْكُمَو «نهرلا يف عيبلل ضرع هنأل «نوُهرَم ةياتك حصن الو
 ؛نايعألا امأو «هيدؤيف هلصحي مث ةمذلا نم همزتليل ءانْيد ُهنوك ضَرِعْلا ُطْرَشَو «ةعفنملا

 «فلسلل اعابتا ةلاحلا حصت الف يأ الُجَُم ءاهيلع دقعلا دروي ىتح اهكلمب ال هنإف

 كلذ ىلع هبت دقو «ليجأتلا لبقت ال نايعألا نإف «ةّينُيَدلا طاتشا نع يغتسيو

 «ةرحاو ًانمت عفانملا لعجت نأ زوجي امك ًالثم راد ءانبك يأ ّةَعَفْتَم ْوَلَو «يعفارلا

 ولو العفو ًالوق مهدعب نمف ةباحصلا نع كلذ راهتشال رثكأف نيَمْحَب امنو

 ملوح وار خت كلت ذب ليو ةيرقل المت هوردتبال هنم لقأ ىلع زاح
 «لاحلا يف زجعلا ققحتي الف هيفوي ام حلا هضعبب كلميدق هنأل ؛مْيِجنَتَو لجأ طرشي

 رايدر ِرْهَش ٍةَمدِخىَلَع بتاك ولو «نولوألا هيلع ىرج امل اعابتا طارتشالا حصألاو

 ؛اهيف ةيفوتلاو اهريدقتل ةدملاو ؛لاحلا يف ةَقَحَتْسسُم ةعفنملا نأل تخم هئاضقنا دنع



 ا١ممخلاب ةَباَنِكْلا باتك

 لصح قاقحتساللا فلتخا اذإو ءرهشلا ءاضقنا دعب هب ةبلاطملا قحتسي امنإ رائيدلاو

 ىلع ةردقلا لوصح هيف طرشي ليحأتلا نأل ,ةلاح ةعفنملا نوكب سأب الو ميجنتلا

 رخآلاو لاح امهدحأ نيرانيد ىلع تناك ول ام فالخب ءلاحلا يف ةمدخلاب لاغتشالا

 يلا ةعفنملا ف طرشب كلذ سيلف هطارتشا اوقلطأ نإو لحألا نأ نيبتي اذهبو «لحؤم

 ادقع طرش هنأل تدق اَذَك ُهَعْيبُب ْنَأ ىَلَع ْوَأ .لاحلا يف اهيف عورشلا ىلع ردقي

 .دقع يف

 ةَيَرحْلا قلعو ؛فلألا مُجنَو ؛وفلأب بولا اذه كتبو ؛كتبتاك :َلاَق ْوَلَو

 نم دبعلا ريصم ىلع هيقش دحأ مدقتل ميلا نود ٍةَباَتكْلا ةَحِص : :ُبَهَذَمْلاَف ِهِئاَدَأِ

 يلو ؛عيبلا نالطبب عطقلا ةلأسملا هذه يف ةححجارلا ةقيرطلاو «ديسلل ةعباتملا ةيلهأ

 نيبو زوجي ام نيب ةدحاولا '**ةقفصلا يف ّمّمَج هنأل ؛ةقفصلا قيرفت الرق انکل

 نيب عمج نميف نيلوقلا ىلع امهجيرخت :ةيناثلا ةقيرطلاو :ةحصلا :رهظألاو ءزوج ال ام
 ةباتكلا انححص نإف «نالطبي رخآ يقو «ناحصي لرق يفف «مكحلا يفلتخم نيدقع

 .عزريو رهظألا ىلع طسقلاب حصتف رهظألا وهو

 هئاَدأِب ْمُهَقْنع َقّلَعَو مجم ضَرِع ىَلَع ؛ةدحاو ةقفص يأ ءادْبيَع بتاك ولو
 دبع لك ديعأ ةثالث ىرتشا اذإ اميف هصن نم جرخ لوق هيفو يأ ءاَهَتَحِص صنلاف

 امهو امهيف نيلوقلا درط حصألاو ءةلطاب اهنأ ةدحاو ةقفص مهكالم نم لحرل

 ضوع ىلع نهعلاح وأ ةوسن حكن اذإ اميف ىمسملا ةحص يف ناصوصنم نالوق
 ىَلَع ؛ىمسملا ي أ ٌعّرَوَيَو «قادصلا يف حاكنلا ةلأسم فنصملا ركذ دقو ءدحاو

 فر َرَجَع ْنَمَو قع ُهَتّصِح ىدا ْنَمَف يهددع ىلع ال يأ قباتكلا موي مهتميف

 ءادأ ىلع ىدأ نم قتع فقوتي الو نذا ربتعيف «ديسلا ةنطلس تلاز ةباتكلا موي نأل

 اتكلا نأل .مهئادأب قلع لاقي ال تام نإو ؛هريغ زجع نإو ىّدأ نم قتعيو «هریغ

 .ةضواعملا مكح اهيف بلغي ةحيحصلا

 .ةفصلا :(9) ةحخسنلا يف (©) .ةباتكلا )6١: ةححستلا يف (#)



AAAةباتكلا باتك  

 اے ر عاش 32 52 سر

 هلك بتاك ولف «هنم قرلا اهقارغتسال رح ِهْيِقاَب ْنَم ضْعَب ةباتك حصتو لصف
 1 3 mme 5 م ا ماا

 ءامزج رحلا ضعب يف لطبيو ةقفصلا قيرفت يلوق نم يأ ,رّهظألا يف قرلا يف حّص

 «لالقتسالا مدعل ْنَذَأَي ملو ِهرْيغِل هيقاب تناك الإ تَدَّسِف قير ضْعَب بتاك ولو

 يف روحت دقو ةلطاب ةباتكلاف هلوقب رَّرَحُمْلا دارم وه تدسف يلوقو :قئاقدلا يف لاق

 يف ٌءاَوّس اَنَدْنِع ٍدوَقُمْلا نم ُدِساَمْلاَو ٌلِطاَبْلاَو) :لاق ةدساف اهنأ هدارمو كلذ

 نأ نإ اذكو ,(ةَئاَتكلاَو ةيراَعلاَو ُعْلحْلاَو جَحْلا اهن ٌميضاَرَم يف الإ بكُل

 ددرتلا نم هعنمي رخآلا كيرشلا نلف ؛ىلوألا ىف امأ يبَهْدَمْلا ىَلَع هَل ناك وأ

 :هلباقم هحوو «حيحصلا ىلع نيبتاكملا مهس مهيلإ فرصي نأ نكمي الو ةَرفاَسُمْلاَو

 نيقيرط ةياكح اهيف فالخلا لصاحو «ةباتكلا اذكف ءضعبلا كلذ قاتعاب هلالقتسا

 ؛عنملاب عطقلا :ةيناثلا ةقيرطلاو «ةحصلا :يناثلاو «منم ا :امهُحصأ ؛نالوق امّهحصأ

0 

 ناك اذإ ام يهو :ةيناثلا يف امأو «نيلوقلا ةياكح ىلع رصتقاو ةضورلا نم اَهَفَدَحَو

 الو «موجنلا باستكال ًارفسو ًارضح ددرتلا ىلإ جاتحي بتاكملا نألف ءهل يقابلا

 نأ نكعي الف ًاضيأو «ةباتكلا دوصقم لصحي ال ًاقيقر هضعب ناك اذإو «كلذب لقتسي

 هنإف ؛يقابلا كلام اكلم هضعب ريصي هنأل ؛حيحصلا ىلع نيبتاكملا مهس هيلإ فرصي

 جيرس نبا هيف جرو «صوصنملا وه اذه ءاَرُح هيقاب ناك اذإ ام فالخب هباستكا نم

 .لوألاب عطقلا ىلع روهمجلاو «لوألا نم رخآ الوق

a Ime 

 زجت ملو «هضعب الإ ثلثلا نم جرخي ملف دبع ةباتكب ىصوأ :ىنشتسم عرف

 .ريغصلا يواحلا مزج هبو ٌرْدَقلا كلذ بتا هنأ :حصألاف «ةثرولا
 لم اوف

 تققتا نإ حص ءرخآلا امهدحأ لَك وأ هبتاك نم ًالَكَو وأ اعَم ُةاَبتاَك ولو
 2 ر . 7 1 2 3 راو 2

 ىلإ يدوي المل ءامهْيكلم ةَبسِنىلَع َلاَملا لعجو الجو اددعو اسنج يأ .موجنلا

 ددعلا وأ لجألا ردق وأ سنجلا يف موجنلا تفلتخا نإف «رحآلا كلم امهدحأ ع افتنا

3 

 .ا/7 ص :جاهنملا قئاقد :رطظني (ه51/9



 A۸۹ ةباتكلا باك

 ول انأل ءاعطق لطبي ؛ليقو ءرخآلا نذاب هبيصن ةباتكب امهدحأ درفنا اذإ اميف نالوقلا

 . رخآلا كلم امهدحأ عفتني نأ مزل كلذ اَنَْرَج

 .حيحصلا ىلع هنابتاكي يذلا دبعلا كلم يف نيكيرشلا يواست طزيشي ال :ٌّعْرف

 يأ ىلقع ءاَديئاَكَف دقعلا ينعي اقا رخآلا دارو ءاَمُهُْدَحُأ ُةَرُجَعَف َرَجَع ْوَلَف

 اذه وجي :لْيِقَو رم امك بهذملا ىلع هنذإب اذكو كيرشلا نذإ ريغب زوجي الف

 عطق نم مهنمو :يعفارلا لاق ةضورلا يف اذكو ءاهحو ال ةقيرط يعفارلا هلعج
 ْنِم ,نيكيرشلا دحأ يأ ءار ولو ءادتبالا نم ىوقأ ماودلا نأل «نذإلاب زاوجلاب

 فلس املف قتعلا يف امأ ءارِسْوُم ناك نإ يقابل موق يصل َقََع ةع وأ هيرن
 هعيمج بتاك ول ام هبشأف هقحتسي ام عيمج نع هأربأ هنألف ءاربإلا يف امأو باب ق

 رخآلا بيصن ىدا نإ لب ال رهظألاو «لاحلا يف ةيارسلا تقو لبق موجنلا نع هأربأو
 تبث قرلا ىلإ داعو رجع نإو ءامهنيب ءالولا ناكو ةباتكلا نع قتع موجنلا نم

 . قتعملل ءالولا نوكيو ذئنيح

 ءلاَمْلا َّنِم اءْرُج ُهَنَع ّطُخَي نأ :ةحيحصلا ةباتكلا يف يأ دّيسلا ُمَرْلَي لصف

 هللا لام نم ْمُهوَتآَوإ» :ىلاعت هلوقل هب نيعتسيل موجنلا ذخأ دعب يأ هَل ُهَعَقْدَي وَ

 يأ «ىّلوأ طَحْلاَو "العفو ًالوق ةباحصلا نع طلا يورو “کاتا يرن

 ۳٣. / رونلا ه4

 ٍةَسْسَخ ىلع (افرشر هل لاقي ُهَل امالغ َرَمْع نب هلل ادع بتاک) :َلاَق ها مفا ْنَع © (ه19)

 ركذي ملو «مَهْرِو ونآلآ ةَّسْمح هاك رجخآ ْنِم ُهَل مَضَوَف ؛مْهْرِد فلأ َنيِتالثَو
 باستك :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .هل عضو يذلا ريغ ام اعيش هاطعأ هنأ عفان

 .(۲۲۲۹۵) رثألا :يولا لام نم مشوار ريسفت باب :بتاکلا

 مرو يتئامَو ٍمَهْرِد فلآ ىَلَع هل یوم باك هنأ ټا يبأى لَم يس يبأ ْنَع ©
 رثألا :ىربكلا ندسلا يف يقهيبلا هاور .(ِمَهْرِ يلام ىلع رف يتبناَكُمِ هينأَف :لاق

(TTA) 

 هللا لام ْنِم ْمُهوُناَوظ :ىَلاَعَت ِلْوَق ريف يف امه هللا يضر سابع نبا نع @
4 



 ةَباتككلا باتيك ۸4۰

 عفدلا يقو ؛ةققحم طلا يف ةناعإلاو ؛قتعيل ضعبلاب هتناعا دوصقملا نأل ؛عقدلا نم

 ٌلدب عفدلاو لصأ طَحْلا نأ :حصألاو ,ىرخأ ةهج نم لاملا قفني دق هنإف ؛ةموهوم
 . هسكع ليقو «هنع

 :حصألاف ؛لدبلا امأو «ةباتكلا لام سفن نم الإ نوكي ال طلاب ءاتيإلا عرف

 .سنجلا نم ربتعي هنأ

 هنأ :ٌحَصَألاَو ءقرلا ةقبر نم صولخلا ةلاح نأل يل رْيخألا مجنلا يفر

 هلوقو «ريدقت هيف دري مل هنأل ءلالا بسحب ُفِلَدَْي لَو ملا ِهْيَلَع هْيَلَع ٌمَقَي اَم يِفْكَي

 :يناشلاو «مألا يف هيلع صن ام اذهو «ريثكلاو ليلقلا لوانتي ول | لام نيو :ىلاعت
 ل عقو ال يذلا ليلقلا نود قتعلایلع هب نيعتسيف لاحلاب قيلي ًاردق نوكي نأ يغبني

 هب علل ادب ينو ادال ي هب نيس يملا لق يرجو تقر ذأ
 نكل و ا لوصحو ءادالا دعب اًضيأ زوخيو دّقعلا لوأ نم زاوجلا تقو عرف

 ٍعتعلا ىلع ميدقتلا انبج وأ اذإ ٌءاضق نوكي

 ر و ر
 بتاكل كرت ] :هدانسإ مكاحلا ححص هيف ثيدحل ,عبرلا بحت و

 ."اطىملا يف كلام هاور امك رسعب ءادتق | عُبسلاَف الار E ![(عبرلا

 :ىربكلا نتسلا يف يقهيبلا هاور .ييتتاَكُم نم منع اوعض) :لوقي كاتا يِذْلا

 001143 رثألا

 لام ْنِم ْمُهوَنآَوط :ىلاعت هلوق يف لاق ي هللا لوسر نأ ؛هلَف بلاط ي نب يلع نع ها

 باتك :كردتسملا يف مكاحلا هاور .[ عبرا ِبناَكُمْلِل كرت ) ر يذلا هلا

 حيحص «يبهذلا هقفاوو ؛دانسإلا حيحص :لاقو و )١ ثيدحلا :ريسفتلا

 .ًافوقوم يورو

 الو ةسمح ىلع هَل امآلغ بتاک ٍرَمُع نب هل ادع نأ يبغلب دقو :تط كلام لاق (هال١)

 باتك :اطوملا يف هاور .(يهرد آلآ ةَ هاك روخآ هن عضو م مهرډ فلآ

 ؛يقهيبلا ننس يلو .۷۸۸ص ۲ ج :هنم (۳)ثیدحلا :بتاثكملا يف ءاضقلا يف :بتاكملا

 .(55531) رثألا :بتاكملا باتك



 1۸۹1۱ ةباتكلا باك

 نرم معن «ةهبشلل هيف دخ الو كلم لالتحال هييتاكم ٌءطَو ْمُرْحَيَو لصف لع لاا صر
 نح ُدَلَوْلاَو ءًأضيأ كلملا ةهبشل حصألا ىلع ةعواطم تناك ولو يأ رقم ٠ بحير

 ةيتاكللا دلو نأ ىلع ءانب يبَهَذَمْلا ىّلَع ةتميق بحت الو ىكلم يف هب ْتََلَع اهنأل
 اذإ امأ ءاهدلو لتق ول امك ديسلل هيف كلملا قح نكل بتاكم هنأب :انلق وأ ديسلل نق

 «تطقس ذدحألا لبق تزجع نإف ءاهب ةّبتاكملا نيعتستو ةميقلا هيلعف اهل قحا :انلق

 َتَرَجَع نإ َةَبتاَكُم هاليإلا لجأل يأ قدوم تراصو ءاهتذحأ تقتع نإو
 هيب رهطألا يف باك انز وأ حاكب نِ الوز فاليتسالا لحأل همي تع

 كولم وه لب ؛عسملا :يناثلاو ءاهقتع ىلع فقيف اهبسك نم دلولا نأل ءاقتعو افر

 كلما ءاقب عم خسفلا هقحلي دقع ةبامكلا نأل «هريغو عيبلاب هيف فرصتي ىَلوَمْلِ

 يأ يش ءدلولا لع يآ اع نسل «نمرلك لما ل ىلإ همكح يرسي الف ديسلل
 قح نأ امك ءِدّيَسلل ءدلولا ف يأ هّيِف ّقَحْلاَو مازتلا هنم دحوي مل هنأل ءموجنلا نم
 ءاهقتعب م ةاكملل يأ ءاَهْل لق يفو ألا و كلل

 نأ :ْبَصْدَمْلاَو ءاهلف ؛ يناشلاب الق نإو مألا ةميقك ّقَحْلا يذل ُهَممِيقَف لبق وَ

 لف َقَنَع ناف فق لعق اَمَو هلع د هن قب رنو گر هلع تاج شرا
 ال هنأ تر قو دالر اذ نركب تنس األ شن اع يد إو

 «لوألا لوقلاب انلق اذإ هلك اذه :ةميقلا هيلإ فرصت امك ديسلا لإ فرصي لب فقوي

 ًاعبت ةضورلا يف هاكح امك اهتباتك يف هب نيعتست ملل وهف ؛يناثلا لوقلاب انلق نإف
 .يعفارلل

 ًالّصلا هيلع هلوقل یخ يدوى بَاَكُمْلا نم ٌءْيَس قي لَو :ٌلْمَق
 لاب ىتأ ولو «*”' دواد وبأ هاور [ ٌمهْرِد هيلع يهب ام َدْبَع ْبَناَكُملا ] :ٌمالَسلاو

 يئاسنلاو )۳۹۲١(. ثيدحلا :بتاكملا يف باب :قتعلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هاور ( 559
 ثيدحلا ؛بتاكملا | يف يلع ىلع فالتحالا ركذ باب :ىتعلا باتك :ىربكلا ننسل يف

 دبع رهف ٌرْئانَد ةَرْطَع الإ اأو راتو ةئابىلَع باك رابع ایا ] ظفلب ۰ "51

 .[ دبع رهف قارا رع الإ امدا ةر ةئاب ىلع بتاك ٍدْبَع اّمّيأَو



 ةباتكلا بانك 3 1۸4۲

 المع هيف قّدصُيو يأ لالخ هن ُبَتاَكُمْلا ّفّلَح ةن لَو مارح اذه :ُدّيَسلا لاقف

 قتعو يأ ءيِضاَقْلا ُهَضِبَق ىبأ نإ هن ةئربت وأ ةذخأت :ٍدّيَسلِل ُلاَقُيَو ديلا رهاظب

 َجَرَخ وو «ةنيبلا ةماقإك ناكو يأ ُدّيَسلا َفْلَح ْبَتاَكُمْلا لكن نإف «بتاكلا
 ٍرْيِخَأْلا مجنلا يف ناك ْنِإَف ءضبقلا داسفل لدبي دّيسلا عَجَر اًقحتسُم ىدَوُمْلا
 نيبت بتاكملا توم دعب قاقحتسالا رهظ نإو ءادألا نالطبل :ْمَقَي مل قنعْلا نأ ناب
 نأ :هذخأ دنع لاق ناگ ْنإَو ةثرولا نود ديسلل هتك رت ام نو اقيقر تام هنأ

 مامإلا مالكو ءءادألا ةحص وهو لاخلا رهاظ ىلع هاب هنأل «عقي ال قتعلا نإف يأ رح
 ال ميرق وهو :يعفارلا لاق ءاهنودو ًالثم ضبقك ةئيرق دوجو نيب ليصفتلاب رعشي
 وأ موجنلا ضبقب ًالصتم نوكي نأ نيب قرف ال هنأ :طيسولا يف نكل هب ذحألاب سأب
 يأ ههِلَدَب ُدْحَأَو هدر هلق ابيهم جرح انإَو ءال مأ ًاباوج كلذ ناك وأ لصتم ريغ

 لَو فلس امك دبع هنأل ويس ناي الإ بتاكلا يأ جوري الَو :ٌلْصف

 لاقو «قلطلا يف ةيراحلا كاله نم ًافوخو هكلم فعضل ِسَهْدَمْلاىَلَع هناي ىر
 ريغ وهو ؛ةنوهرملا يف امك اهلمح نّموُي نم ءطو يف نيهجولا رخآ دعبي ال :يِيوُحْلا
 «نذإلاب يرسل ةحص يضتقي عيبلاو حاكنلا يف ةضورلا يف فنصملا مالكو ءِضْرُم
 .هتاعربت يف نيلوقلا ىلع هلعج هنإف

 تاهج نم نكمف ءادألاب قتعيل بتاك امنإ هنأل :ةراجتلل يراَوَجْلا ٌءاَرش لَو

 تبث ول ذإ رهم ال اذكو ةهبشلل دخ الف اهو إف .دوصقملل ًاليصحت بسكلا

 نوُدِل ِهِقْمِع دغ وأ ةباكلا يف ُهََدَلَو نإَف ءكلملا ةهبشل بْن ُدَلَوْلاَو هل ناكل
 ةو رص َالَو هكلم فعضل لاحلا يف قتعي الو يأ هاَقْمِعَو اقر ُهَعِبَت رها ةَ
 ثيح ةيرحلا قح دلولل تبث هنأل ؛ريصت :يناثلاو ؛كولممي تقلع اهنأل ءرهْظَألا يف
 3 قْوَمَل قتيلا َدَْب ُهندَلَو ْنِإَو ,داليتسالا ةمرح اهل تبغيف هعيب عنتماو هيلع بتاكت
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 رظني الو «ةيرحلا دعب قولعلا روهظل للو مأ يهو رح وهف اهؤطي ناكو .رهش dÊ oY rT ماا ل ر



 AAT بالا باعك

 ىلع داليتسالاف ةيرحلا دعب اهأطي مل نإو «ةيرحلل ًابيلغت قرلا يف قولعلا لامتحا ىلإ
 ا نورخآ لاقو يوغبلا هححص ام اذه فالخلا

 لوُبَقْلا ىلع دّبسلا رب ْمَل موُجنلا «بتاكلا ينعي َلجَع ؤو :ٌلئمَ
 يلع فاوتخ وأ ريثكلا ماعطلاك يأ ,هظفح ةنزمك ْضَرَغ عانيمالا َنِم هل
 يق دقعلا ًاشنأ ولو «هذه ةلاحلاو ررضلا نم رابجإلا يت امل ةراغإ وأ بهن نمز ناك

 نإو يأ ءالِإَو ءلحا دنع لوزت دق اهنأل حصألاىلع اهل مل ةراغإلاو ةنتفلا ءانثأ

 ننس يف رمع رثأل ءيِضاَقْلا ُهَصَبَق ىَبَأ ناق ُرَبْجُبَف ,عانتمالا ف ضرغ هل نكي م
 يِئاَبْلا َنِم ُهَِْبمل موجنلا ضعب يأ ءهَضْعَب َلُجَح ْوَلَو ءبتاكملا قتعيو "”يقهيبلا
 ال احصي مل اذإو ؛ةيلهاجلا ابر عراضي دق هنأل ُكاَرْإلا أَو ُعُفَدلا حصي مل ًارْبَأَف

 قر نوم هنا مخلل ل عب ر نانو ننال د
 يذلا نكل يرغبلل اقافو هحرش يف يعفارلا هححص اذك :تلق : ضايتغالا الَو

 موجنلا يأ َعاَب ولف ءزاوجلا بتاكملا ةعاطق باب يف مألا يف يعفاشلا هيلع صن

 :يناشلاو «هسفنل ضبقي هنأل ِرَهْظَألا يف قي مل يرتشُمْلا ىلإ «بتاكلا «ىدأو

 .ةلاحم ال قتع ديسلا ىلإ ىدأ ناف ؛ليكولا هبشأف ضبقلا ىلع هطلس ديسلا نأل قتعي

 ناک نإ
 نأب يأ

 عيب حصي الو هنم ذأ مب يِرتْشُمْلا بتاكُمْلاَو «بتاكُملا دي لا ابو

 عسميف ةيانحلا شراو بسكلا قاقحتسا نم عنمب دقع ةباتكلا نأل دْيدَجْلا يف ِهتَبقَر

(o۳)ِزاجَمْلا يؤ قوُسب ثيل ينب ْنِم ةأرما يِئرتشا) :َلاَق هيأ نع يعمل نيس يبأ ن  

 اًهِنِإ تيدأَف !مَقْرِد فلأ نمر ىلع يتناك ؛ةَيِدَمْلا شوق مَن مهر ت نايس

 هللاو آل :تْلاَق .هيضبناف كلام اذه :ُتْلْقَف . الإ قب ام تلمح م :َلاَق ؛كلذ ماع

 ادق ٍباَطَعْلا ن َرَمُع ىلإ هب تْحَّرَحَف نسب ةَنَسَو رشي ارهش كنم هذآ ىتَح
 اهر :َلاَمَت ا ١ تيب ىلإ ةَقذإ) :رَمْع لاق هَل كلذ تّركدف

 نسب سو رهشب ارهش يف تش إف وس وبأ ع ذر لالا تيب يف كام

 ليحعت باب :بئاكملا باتك:ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور .(ةتذعأف تَلَسْرَأَف :لاف

 .نسح ثيدح اذه :يروياسينلا ركب وبأ لاق :لاقو )۲۲٠٠٠١(« رثألا :ةباتكلا



 ةباتكلا باك 1۸4%

 هقتع قلعملا عيبك ةحصلا ميدقلاو «هعيب هل زوج ال ناسنإ نم ادبع عاب ول امك عيبلا

 نأ نيلاح يف هعيب زوجي بتاكملا نأب هنس يف يقهيبلا مجرتو «ةريرب ةصقلو ؛ةفصلاب

 7 ””ةريرب ةصق ركذ مث عيبلاب بتاكملاىضري وأ هئادأ نع زجعيف هموحن نم محن لحي

 اذإ اميف نافلاسلا يأ أ ءنالْوَْلا هقتع يفف يِرَتْشُمْلا ىلإ برحجنلا يأ «ىّدأف َعاَب ولف

 ا عيب هل سلو .فالخلا اهيف يرجيف يأ هيك ةتبِهَو ءيزشملا ل ىلإ موجتلا ىدأ

 :لْجَر هَل لاق ولو عم يبحألاك هنأل يم ٌجْنوْرَتو دبع َقاَبَِْو هبتاكُم ي يف
 كتدلوتسم قتعأ لاق ول امك مر ام َُمَْلو قع لع اذك ىلع كام وتا 3

 . ةرامكلا يف فلس دقو

 بتاكلا طخ تدقع اهنأل ءاهخسف هل َسْيَل ديما ةهج ْنِم ةمزأل باكا :لصف

 لحم ا دنع يأ ءءاذألا ِنَع رجب نأ الإ نهارلاك اهيف ديسلا | ناكف ديسلا طخل ال

 ام ىنثتسيو ؛يرتشملا زجعل عئابلا خسفي امك ريخألا وأ لوألا اَمأ محض ضعب ولو

 عفري لب هلثم هيلع نأل خسفي ال هنإف هل لذبي وأ هنع طحي يذلا ردقلا نع رجع اذإ

 ءادألا نع عنتما نكلو زجعي مل ولو «ةقيرطب امهنيب لصفيل مكاحلاىلإ رمألا بتاكل

 «نهترملا هيشأف هطخل دقع هنأل بتاكُمْلل ةَرئاََو يبا فدا ًاضيأ خسفلا ديسللف

 يسلق ؛ُةَسْفن رجع اَذِإَف هل طخلا نأل ئاو ُهَعَم ناك ْنِإَو ءاَدألا كرت هلق اق

 فقرتي ىتح داهتحجا الو هيف رظن ال هنأل مكاَحْلاِب ًءاَش نإَو «هبسقتب خسفْلاَو ُرْبَصلا

 ءًاضيأ نهرلا خسفي نأ نهترملل نأ امك.حّصَأْلا يف خنق ِبَناَكُمْلِلَو هيلع رمألا

 هلو ءاهئاقب يف هيلع ررض ال ذإ رخأ عضاوم يف يعفارلا مزج هبو «عنملا :يناثلاو
 .ةفصب قتع قيلعت هنأل ىادألا نم عانتمالا

 ىلع هل ةدعاسم ُهَلاَهْنإ بجا مخنلا لول دنع بتاكل ا َلَهْمَْسا ولو

 ُهَعَم ناك ْنِإَو ملال | نأل لف خفا دارا امت له إف «قحلا ليصحت

 )۲۲۳٤٤( ثيدحلا :هد دص ٠١ ج :بتاكملا باک :یریکلا ننسلا يف لاق اک ره ۷

 طلا )١(: ةحستلا يف (#) )۲۲۳٣۰(. ثيدحلاو



 ۸4٥ ةباتكلا باك

 ةلهُمْلا يف ةر ال نأ ُهَلَق هربغو يأ دسك ضرع الإ هع ههنا ضوُرع
 ناك نإ راضحإلا ىلإ ُهَلهْمأ ًايِئاَعُهَلاَم ناك نو كلذب هررضتل ماي ةا ىلع

 حفلا ديلي بيا وُو ملا لح وأو دلا لوطل ل لو يحرم نوف
 خسفلا هلو «لحما دنع هيلإ لاملا ثعبي وأ رضحي نأ هل يغبني ناك بتاكملا نأل

 بتاكملا وأ ًافونع قيرطلا نوكل ريخأتلا بجي الو «حصألا ىلع هتمفنب اذكو «مكاحلاب
 نم ديسلا نكميو يأ ُكنِم ُءاَذَألا يِضاَقْلِل َسْيَلف ٌرِصاَح ٌلاَم هَل ناك ْوَلَق ءًاضيرم

 نونُجب حِسَقَت لَو ءلاملا دوي مو ًارضاح ناك ول هسفنب زجع اعر هنأل خسفلا

 هب خسفنت امنإو «نهرلا تهبشأف نيفرطلا دحأ نم ةمزال ةباتكلا نأل بَتاَكُملا

 لهأ نم سيل هنإف هنع ةباين ألام ُهَلَدَجَو نإ يِضاَقْلا ىَدَوُيَو ؛نيفرطلا نم رئاجلا
 عفنلا ليلق هنكل نسح وهو :يعفارلا لاق ؛ةحلصملاب ءادألا يلازغلا ديقو ؛هسفنل رظنلا

 مكاحلا نإ :لاقي نأ الإ «هذحنأب لالقتسالا هل ًالام هل دجو اذإ ديسلا نإ انلوق عم

 لَو ,خسفلا نم ديسلا نكم الام هل مكاحلا دجي مل نإف هذه ةلاحلاو ذخألا نم هعنمب

 قغ ًالَو لَو ىلإ موجنلا بتاكملا يأ عقدو «فلس الل دملا نونُجب ٍرْجَحْلاِ
 ا «دساف هضبق نأل هَل عفّدلاب

 ذخأ أطخ لق وأ ةد ىَلَع افع ناف ,صاّصق ِهِبراَولف ولف ُهَدِّيَس لق ولو :لصف

 ير بجاولاف «ةيانجلا يف اذكف تالماعملا يف يبجألاك هعم هنأل ُهَعَم امم

 ناك وأ لام هدي يف يأ نكي ْمَل إًف ءيبجألا ىلع ةيانحلا يف فنصملا هركذ امك

 اذإ هنأل ضحما قرلا ىل ىلإ هدر هب ديفتسيو (حّصأْلا يف ف ُةْريِجعَت ُهَلُف ءشرالاب يفي ال

 نإف يبنجأ زجع اذإ ام فالخب نيد هدبع ىلع هل تبغي ال هنأل «شرألا طقس زجع

 ْوَلَو ءثرالا يف يأ َّىَّبَس اَمُك ٌةَيَدلاَو ُهُصاَصيْقاَف ُهفَرَط ْعْطَق ْوَأ «هتبقرب قلعتي شرالا

 هْبِسْكَيَس اًمِهَو ُهَعَم امم َدَحَأ أطخ ناك وأ لام ىَلَع يفق ُهَعطَق أ اينجا لعق

 مأ يق ديسلاك لقألا مزلف ةباتكلاب عيبلا نم هسفن عنم هنأل ,شرألاو هيمي ق نم لقألا

 رذقب َعْيِبَو يِضاَقْلا هرجع ُةرْيِجْعَت َقِحَتسُمْلا َلَأَسَو ٌءْيَه ُهَعَم نكت ْمَل الف لولا

 قتع موجنلا نم هتصح ىدأ اذإف يأ باكا هيف تبق ءىش ةنم يق نإ ءشزألا



 ٍةَباَعكْلا باك امقك

 هيدفيو لوبقلا شرالا قحتسم ىلعو ءابتاكُم ُُواَقْبَو ُةُؤاَدِف ٍّيسلِلَو ءردقلا كلذ

 دس توف هنأ ادا هرو قع ةأرثأ أ ةياجْا دغ هع ْوْلَو «نيرمألا لقأب

 ة ِهِديَسِلَو ءاهلحم تاوفل اَقيِقَر َتاَمَو ْتَلَطَب ْبَناَكْمْلا لف ولو هيلع يجا
 ا ا ُهَمِيقلَ الو ىفاَكُمْلا لاق ىَلَع

 . ثرإلاب ال كلملا مكحب هباستكا

 عيبلاك يأ رطح الو ِهِْف عر آل فّرَصَت لكِ ءبتاكملا يأ ٌلِقعَسَيَو :ٌلْصَف
 تاهج نم نكمف موجتلا ءادأب قتعيل بتاك امنإ هنأل ءاهريغو ةراحالاو ءارشلاو

 نيغلاب عسيبلاو قتعلاو ةبفاك عربت هيف امو يأ الف لَو ؛درصقملل ًاليصحت بسكلا
 بوسك ريغ وهو هيلع قتعيال يذلا بيرقلا باهنا وأ ةئييسن عيبلاكر طح وأ شحافلا

 هنذاب لاز دقو هقحل ناك اغإ عنملا نأل ِرهَظألا يف ِهِديَس نذاي حيو هب لقتسي الف

 حصي الف هدي يفام كلب ال ديسلاو «كلملا صقان هنأل بلا :يناثلاو «نهترملاك

 «بتاكملل هيف كلملا ناكو يأ مص ِةِّيَسىَلَع قيعَي نَم ىَرَتا ولو ءامهعامتحاب

 قتعي نم ىزتشا ولو يأ هّيْلَع وأ هيلع هكلم دوجول ءَّقَتَع هِيَ ديس َراَصْو رجع نإ

 هاضتقمو «هتاعربت يف نالْرَقْلاِهْيِف ف نذإيَو ؛قتعلا هنمضتل ءذإ الب حصي مل «هيلع

 حي الو ءاقتعو افر هعبتيف يأ يَا ًبتاكمف حص نإ «فلس امك ةحصلا

 حصي : :يتاشلاو هل ًالهأ سيلو ءالولا هن هنمضتل يبَّهْذَمْلا ىلع نذاي هايكو ُهَقاَْعِإ
 م مع

 . لوألاب عطقلا :يناثلا قيرطلاو «ءءالولا فقويو نذالاب المع

 . بهذملا ىلع نذإلاب هحاكن حصي :ٌعّرف

 يف ٍةَحْيِحّصلاَك ٍدِساَف لجأ أ ضرع وأ طر ةدِساَملا ةباتكلا :لصق

 لساف ىلع قيلعتلاب لطيي ال رهو قتعلا ةباتكلا دوصقم نأل يبْلسكْلاب هلالقتْسا
 قِيَي هنأ يِفَو .هسباتك يف اهب نيعتسيل ةه ِرْهمَو يلع ةيانجلا شزأ لخأ يفر
 ءادأب الو يأ ءءاربإب قي ال هنأ يف قفار «هکلم هنأل هسک ُهُعبتيو ءاَدألاب

 ىلإ ءادالاب قتعي الو يأ «هدیس ترمب لطب ءةفصلا لوصح مدعل اعربت هنع ريغلا
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 ١ مق ةَباتكْلا باك

 «توملا دعب هثراو ىلإ ءاطعإلاب هقلعي نأ الإ تاقيلعتلا رئاسك توم ا دعب ثراولا

 لَو «ةقيقحلاب ًارابتعا رهظألا ىلع ةباتكلا ةحص نظ نإو يأ يبق ةّيِصَوْلا حصترو

 «هب قوثرم ريغ اهيف ضبقلاو ةمزال ريغ اهنأل :َنْيبِتاَكُمْلا مهس نم هيَ فرط

 ءاهخسف ديل نأ يف «قيلعتلا اذكو ةحيحصلا ةدسافلا فلاخيو يأ امُهُفلاَخَيَو

 ام ُكِلْمَي ال ُهْنَأَو ءيتايس امك هدادرتسا ديسلل نإف ديسلل ملسيال اهيف ىمسملا نأل

 ِهِتَمْيقب هيلع ر وهو .كلمي مل هنأل موم ناک نإ هب باما ٌعِجْرَي لب ُةَدَحأي

 اعيب عيبمل فلت ول امك وهف قتعلاب هيلع دوقعملا فلت دقو ةضواعملا ىنعم اهيف نأل

 موي «ةميقلاب هيلع عئابلا عحريو ىدأ اع عئابلا ىلع عجري يرتشملا دي يف ًادساف

 ٌعجْرُيَو ءرثألا ىلع ةيتآلا يأ ّصاَقَتْلا ُلاَوْقَأَف اًسناَجَت نِإَف «فلتلا موي هنأل قتيلا

 قيتعلا عجري ال هنإف هوحنو رمخلا مرقتملاب جرخخو «لضف ام يأ هب ِلْضَفْلا ْبِحاَص
 ةدسافلا ةباتكلا نأ ملعأ مث «هتبقر ةميقب قيتعلا ىلع عجري وهو ءيشب ديسلا ىلع

 . اهيلإ عزاسف لصألا يف اهتركذ رخأ رومأ يف ةحيحصلا قرافت

 اذإ الإ ةيغال ًالثم تارشحلا ىلع بتاك ول امك ةلطابلا ةباتكلا :ٌعْرَ

 .تبثي قيلعتلا مكح نإف «هقيلعت حصي نمم ناكو قيلعتلاب

 رست

 ةدئاف ال ذإ «ىضر الب رخآلاب ِنْينْيَدلا لَ ٍدَحَأ طوس :صاقَتلا لاَوفَأ حص تلق

 ةمذ لادبا هنأل ءاَمْهاَضرِب :يناثلاو ؛ءانع هيلع ام لثعي رخآلا امهدحأ ةبلاطم نإف هيف

 نأل ءاَمِهِدَحَأ ىّضرِب :ثِلاَثلاَو «لاتحماو ليحملا ىضر اهيف دب ال ةلاوحلا هبشأف ةمذب

 .هنم ءاضقلا دحجو دقف امهدحأ يضر اذإف ءءاش ثيح نم يضقي نأ نريدملل

 ةطوسبم ةلأسملاو «نيدب نيد عيب هنأل ايضر نإو يأ مَلْعأ هل او ءُطقْسَي ال :ٌعباَرلاَو

 «عازنلا فرح دهي ديلا اهَتْحَسَف نف ءاهتعجارم نم كل دب الف لصألا ف

 ًالمع هيمي ُدْبَعْلا َقْدُص ُةَرَكنأَف تخف تنك :ُدّيَسلا لاقف َلاَمْلا ید ْوَلَ

 هئاّمغ اَمْعإَو ديلا نونجب ةدسافلا نالطُب :حّصألاو ةنيبلا ديسلا ىلعو «لصألاب

 اهنالطب :يناثلاو ,ديسلل ال هل ةباتكلا يف طخلا نأل ِوَْعْلا نونُجب ال ِهْيَلَع ٍرْجَحْلاَو



AA 
 ةبانكلا باك

 نأل ؛امهيف ال :ثلاثلاو «هحيجرت دعبي الو ةلاكو لاك نيفرطلا نم اهزاوحل ؛امهنونجب

 . هب لطبي ال وهو قيلعتلا اهيف بلغملا

 فِلْحَيَو لصألاب المع قد ةئراو وأ هس ركنأق ةَاتِك ىعشا ولو : اصف

 ف امك .افّلاَحت اهتفرص أ موجنلا رذ يف افلا ولو ؛ ليلا يفت ىلع ثراَوْلا

 يف ٌةَباَِكْلا خفت مل وع ِهْيِعُدَي اَمَّضَبَق نكي مل نإ م ل فلس امك هريغو عيبلا

 يف فلاسلا فالخلاك وهو خسفني :يناثلاو ءيِضاَقْلا خسف اي مَ نإ ْلَي ٌحصألا

 قع ٌةَعْيِوَو ٍضوُبَقَمْلا ضف : :بتاكُمْلا َلاَقَو ُهَضَبَق ناك إو ؛نيعيابتملا فالتحا

 قوا «هطرش دحجو نإ يأ «ناّصاقتي دَقَو هتَميِقب ديسلاو .یدا امب ٌَرْه َّعَجَرَو

 س فرغ الإ بسلا قدم تل ركن يلع زوج ذأ نوم انآ كاك
 .هفعضل ُدْيَعْلاَف الإو «كلذب هبناج ةوقل ُةاَعْذا

 َرخآلا لب :َلاَقَق ضبا لاق أ لوألا َمْجَنلا كنَع تْعَضَو :ُّيسلا َلاَق ول

 :لاقف ِدْبَعَو ٍنِينْلا نع تام ولو «هتداراب فرع أ هنأل ُدّيَسلا قد دص لكلا وأ

 ْنِإَو «بألا ةباتكب ملعلا يفن ىلع امهنيميب يأ اقص اًركنأ نإف ءاَمُكوُبَأ ياك

 لب يعي ال :حصألاف بيمن اَمُهُدَحَأ قتغأ ناف ءامهلوقب المع بتاکُمف ُهاَقَدَص

 ىَلَع َمُوُقَرَجَع نإ «بألل ُهوَلَوَو هلك نع رخآلا بيعت ىذا إف فَقْوُي
 يأ اار هل لكلا ءالو ناكو «بألا ةباتك تلطبو يأ ءأرسْوُم ناك نإ قيْعُمْل

 قتيلا رهظألا لب :تْلَق ,رخآلل نق ُهنم يِقاَبْلاَو رح ُةبيصنف ءارسعم ناك نإو
 يف عبتو «باحصالا ةماع هقلطأ يذلا روهشملا رهو :يعفارلا لاق ملغ هل او

 رضي الو يأ بتا ُهَبْيِمََف اًمْهُدَحَ ُةَقَدَص ْنِإَو «هححص هنإف يوغبلا ررَحُمل

 هقتغأ نإف ءهنيميب هلوق ّلوقلا نأل نق بذكُمْلا ُبْيِصنُو «ةرورضلل شعل

 ةياكح هيف نيرثكألا ةقيرطو رسوم ناک نإ ِهْيَلَع مرق انآ ' هذا قصل

 ءامهل قيقر وه لوقي ةباتكلا ركنم نأل ؛لاحلا يف ةيارسلاب عطق نم مهنمو «نيلوق
 .هلوقب ُةَباَرسلا تّ هبحاص قتعأ اذإف



 .0 دولا تعما

 [اَهُدَلَو اَهَقَتعَأ ]:جْيهاَربإ تدر َنْيِح ةّيراَم يف ُمالَّسلاَو ةلّصلا هيلع ُهَلوَق ةلصأ
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 رخآ انسب هل (*0(ةحاّم) نیا جارخإ هيف دقي الو ؛

 :لاقو ١: لص 4 ج :(15؟٠) ةلأسملا :عريبلا باتك :ىَلَحُمْلا یف مزح نبا هاور © (هاله)

 .ةمئاق هب ةجحلاو دنسلا حيحص ربح ادهو

 :۲۸۷ضص ۳ ج :داليتسا باب :قتعلا باتك :ةياده دا ثيداحأل ةيارلا بصن يف ©

 .ديح دانسإب يور دقو ؛هباتك يف ناطقلا نبا لاق :يعليزلا لاق

 نع كابإ نبا مكحلا نع ةنيبع نبا هاور هانعمو :يعليزلا لاق :۲۸۸ ص تو ©

 .رمع نع سابع نبا نع ةمركع نع يرزلا فيصح هاورو .رمع نع ةمركع

 .كلذ يف لصألا رهو ءرمع لوق ىلإ ثيدحلا داعق

 ننسلا يف دواد وبأ هجرحأ ام كي يبلا نع هيف يور ءيش نسحأو :يعليزلا لاتو @

 ا ثيدحلا :تاهمألا قتع ت يف باب :قتعلا باتك)

 اّبَحْلا ّنِم يِنَعاَبف ةّيِلِهاَح | يف يع مق :تلاق ؛ناليع سبق ةجراحخ نم ةأرم ۱

 له مل اض نن يتخذ ل تلو ورش نأ لا يبا يأ ورع نب

 َلوُسَر اَي :تلقف كي للا لور تاق هيلو یف نيا لاو نآلا») ارنا وساق

 يِنَعاَبف ةفِحاَحْلا يف ندم يع يب َمِدَق ءناليَع سيق ةَراخ ن آرم ا ينإ ولا

 بالا ن : نَمْحرلاَدْبَع ُهَل تدل ورع نب : را يبأ يِخأ ررمع نب باّحلا َنِم

 [ ؟باسلا يلو نم ] :ل هللا لوس لاقف هيد يف َنْيِعاَبت نآلا :ةتأرما تلاقف

 مدلَق قيقَري مععيَس اَدإَف ؛اهوقيعأ ]:لاقف لإ تعب ءوِرْمَع نب را وبأ وأ :لي
 قر ي هللا لوُسَر ىلع ٌمدَقَو «ينوقتغأف تاق [ اهني مكضوَعأ ينوتاف يع

 هک
1۸4۹ 



 دالوألا تاهم باك 1۹

 «ديسلا تْوَمِب تقع ٌةَرع هيف بج اَم وأ ام وأ اح ْتَدَلَوَف ُهَنَم أ لح اذإ

 يف امأو « ۰۷فر ناطقلا نبا حص نطقرادلا يف رمع نبا ثيدحلف يلا يف امأ

 مط تا ا اهنوك نسم ناب يف ررق م ةرغلا هيف بمن ای درلو سايقف تيم

 ول لباوقلا :لاق نإف «ةربدلا لهأ الإ اهفرعي ال ةيفح ةروص هيف لباوقلا لاق محل
 لا داو كل اص نس دقو ال ا تن ل جاف ريل

 نإف رورغ مث نكي مل اذ ذإ اذهو «مألا عبتي هنأل قير ُدَلَولاَف حاكبي وربع َةَمأ وأ
 نأل ءاَهَكَلَم اَذِإ ذإ لَو أ «ةيراجلا با يا نين الو ؛حاكدلا يف فلس امك حت ناك

 . قيقر انه وهو دلولا ةيرحلا اعبت اهل تبثت امنإ دلولا ةمومأ

 كلم هنأل هيلع قتعي نكلو ءمكحلا كلذكف هنم لماح يهو اهكلم ول :ٌعّرف

 ظ .ِرَرَحُمْلا ف يعفارلا هركذ «هدلو

 ماضل

 .امالغ ينم ْمُهَضْرَع
 يبأو ل هللا لوُسَر ِدْهَع ىلع دالوألا تا انِْب ] :لاق هَل ادْبَع نب رباح ْنَع ©

 باب :قتعلا باتك :نئسلا يف دواد وبأ هاور «[ انْيهَتناَف ءاناَهن ٌرَمُع ناک امل ءِرْكَب

 :قتعلا باتك :ننسلا يف هجام نباو )۹٥٤( ثيدحلا :دالوألا تاهمأ قتع يف

 .ربخآ حيحص دانسإو بيرق ظفلب (1511) ت ثيدحلا :دالوألا تاهمأ باب

 .ملعأ هلل او .انل رهظ ام ىلع ءانتبثأف .نيتخسنلا نم طقس (#)

 :دالوألا تاهمأ باب :قتعلا باتك :نئسلا يف هجام نبا هاور :فيعض رخآلا دنسلا (059/3)

 «ةربس يبأ نب ركب وبأ هيفو «فيعض هلل ادبع نب نيسح هيفو (؟515) ثيدحلا

 .ةيارلا بصن يف يعليزلا هلاق ًاضيأ فيعض

 ترت الَو بموت الو اقا دولا ما نأ یضق) :لاق رمع نع رمع نبا نع @(5۷۷)
 ننسلا يف يطقرادلا هاور (ةّرُخ يهف تام اذإف َشاَع ام اهّيِحاص اب يمس ا

 نأ فقر )مقرا قو 4 ٤ج :هنم (۳۳ ) ثيدحلا :بئاكملا باک

 .[ ثپدحلا ] :لاق مهني يبلا

 .حيحصلا وه هفقو 0 هلع ي يطقرادلا د أ ةفحتلا يف هللا همحر نقلملا ن نبا لقن ©

 تاهمأ يف فالخلا باب :دالوألا تاهمأ قتع باتك :يقهيبلل ىربكلا ننسلا يفو

 .ملغأ هللاو .َكِلَذ ىلع مهتعباتم ىلوالا دعو ؛هفقو ححر (77 47 رثألا :دالوألا



 41 دالرألا تاهم باك

 نإف «هنظ ل ًارظن رح ُدَلَوْلاَ فتمأ وأ ةرحلا هتجاور اهنظط نأب يأ ةّهبشب وأ

 دقو «داليتسالا تبثي الو «هتوم. قتعي قيقر وهف ةكولمملا هتجوز اهنأ نظىلع اهئطو

 اَهَكَلَم اَذإ دلو ّمأ رص لَو «ةرحلا هتجوز ئطو هنأ نظىلع :هلوقب ٌرّرَحُمْلا هجرخأ
 :يناثلاو «حاكن يف هب تقلع ول ام هبشأف .هكلم ريغ يث هب تقلع اهنأل ءِرّهظَألا يف

 نيعباتلا اهدالوأ ىلعو يأ ءاَهْيَلَع ٍةَيانج شرو ةربدلاک ءاًهتراجإو اًهُماَدخِتْماَو

 اهاضر نم دبال :يناثلاو «ةنقلا يف امك حَصألا يف اهِنذإ رغب اهجْبوُرَت اَذكَو ءا

 مزح دقو «ةضورلا يف لعف امك ءرهظألاب هلادبإ باوصلا حصألاب هريبعتو «ةبتاكملاك

 ىواتف يف ؛معن «فلاسلا رمع نبا ثيدحلا ءاَهَعْيَب ٌمرْحَيَو «يناثلاب مألا يف يعفاشلا

 ىلع قاتعا هسفن نم دبعلا عيب نأل ءرهاظلا ىلع حص اهسفن اهعاب ول هنأ :لافقلا

 ءاهقح يف اذكف ةيرحلا يف مألا عبت دلولا نأل «يهك ِهِتْوَمِب ْقِْعَي ِدّبْسلِل ُدَلوْلاَف انز
 ارثدح مهنأل دِّيّسملا توم َنوُقِتَْي أل جور وأ انز نم آلْبتسالا لبق اخذو
 سر نم ٍةَدْلَوَتْسُمْلا قتعو .هكلم يف اودلو مهنأل مُهَعبَب هلو «مألل ةيرحلا توبث لبق

 .سبللاو لكألاب فالتالا هبشأف عاتمتساب لصح فالتا هنأل :*:هَلْعَأ هلل او ءلالا

 ر ر 4 روو

 هرس ام ٌرِخآ اذَهو :هللا ُهمِحَر هفلؤم لاق
9 

 نم ةنملا هلو ُهدْحَو هل ُدْمَحْلاَو ءىَلاَعَت هللا

 موي ًءانْنأ اًهُراَجَن فاو :لاق تكر املا ِةلاَجْعْلا

 ةنس / ةّريخآلا ىَداَمَح شع سڍاس /ءامصالا

 .ةئاَحبسَو َنيِعْبسَو ثالث
 سا رال

 ريِقفلا دبَعلا دي ىلع اًهيخلسن ني قفتا مث

 قيفوتلا هلل ابو :(۲) ةحخسنلا يف (#)



 دالوألا تاهمأ با 4.۲

 ىلإ کلا ار رمش ولر وع ىلإ حاملا

 نِي كرايم | سيح موي يف نمل عْيمَح

 .ةئامعستَو عبرا ر میر

 اهم ٍةَياَلا ةحعلستلا ةَباَتك نم عارفا عفو
 نيدلا ا

 . ٠٠١١ ةنس تسلا موي ناَضَمَر رْهَش يف

 ىلع هلا ىّلْصَو لكل مهو هلا انسخ
 .ملَسَو وحصول آو دمحم انولیس

 يون اونا يدع رجلا علا طبتم مول لضنب مت :تلق مث
 ثدحملا نقلا مامإلا خيشلا جاهتملا هيجؤت ىلإ جاتحملا ةئاجع نم
 2 اهوزقو ؛ هشيداحأ جيرختو هللا هَسِحَر نقلملا ناب روهشملا يوحتلا
 .ةنِملا هلو هدحو هلل دنمحلاو .هنيلع قيلعتلاو .اهئاطم

 ةرجهلا نسم ٠٤١١ رسفص رهش نم ثبلاثلا ءاعبزألا رضع هْراَجْنِإ ق قنا
 دنحلاو فيدال ناسنين رش نم نيرشعلاو سماخلا موسي قف قياوملا

 .ملسو هبحصو هيآىلهو لوسُرلا يتلا دمحم اندئيس ىلع هللا ىلصو هلل

 هبتكو

 نب عاص نب ميركلادبم نب ماش نيالا رم
 ئنيَسحلا َيِناَرَدَبْلا دمحأ نب رداقلادبع

 ْ 41055 باص 1

 لصوملا

 2086٠١1 يديربلا رمرلا

 قارعلا



 جبارلا ءرجلا سرشف

 بيرقلاو دلولا ةقفن ماكحأ نايب يف :لصف

 serane سا لا, ع

 مو منوم م معمم ع يعم سيسهم 6 ع عاق ع6 م عع عقلفقف %& # CaS em تايدلا باع

 A هيف ردقم ال اميف ةموكحلا بحت :لصف

 ةرافكلاو ةلقاعلاو ةيدلا تابجوم باب

 نامضلا يف ةكرشلا بحب وي ام نايب ف :لصف

 ةلقاعلا مزلت دمعلا هبش و أطخملا ةيد :لصف

 هتبقرب قلعتي دبعلا ةيانج لام :لصف

 ةماسقلاو مدلا ىوعد باعك

 ا ا ا

 DS ا ا يو ا

 a ةقفنلاب راسعإلا مكح نايب يف :لصف

ERAS 

aH 

R #ماه جف هم ا جامام ماعام عي مم  

eer 

masuuNeKaKrHNRSHGRERKRNRR E 

ameينعون ع حرر مامن  

siwaran 

 a ع امج ع يوه ف ماع

 مم هوان عمم عم نبع اعلو عام ماسهق ع مام عام

 ا ل ا شل ا ا بنا نينا ةيد نايب يق :لصف

 E TTT لتقلا ةرافك نايب يف :لصف

EANف ده م  Emaرم هيي دعو همها عيار ع راو عي  



 عض عر هيمي عامه هيام و هاك م ده مع هوم رو عج مع عوف هو عه عاشو خوفو هيه عام م عام

 ريع عي عممعم م4 ميو يع ع مم مع ماد مع م هي اعف مما مج م هي هي عين هرعت ف عه ممرواقاعلاو

KESKE Sمرور م دم هعيعم م هي هن عقم ما دياسم سها هه را هم مهن هيف ةوو  

 عم ماع عع مهمد مهقاعم عموم عينهم دعو هع هورس هويحش عيت و هاو ع عه اواس ه ومقام م

 وياه عمن همم هاو ها وه عع ماكو عع ع يو هع عج ماو سعوا هاه هاجم

 e تابوقعلا عامتجا همزل نم مكح نايب يف :لصف

 0 ةبرشالا باتك

 هي ات نة ممن هر مرة ريفيو رف امن ميه هوم ترف هميم saan ريزعتلا ق :لصق

 ورم عم ام مرو عم 4ع س مم عمم م م هام عجم مواع ماس ماع ياهو عع ةالولا كامضو لايصلا باتك

 هموم رمي ةهيوع يت عي فق ها عن عقيم ل مال عع م جراف

 ميو عاج يقف هدم م ام مام هيو مق م ع ع معاق هاه هعاوا»

 عيوس ب ممم م ه4 عفيه ف مع رن و سم م ا« ا« اجاما»

 مي ف هع عم عتت عفاعام هاو هاس م عوف و HOES ل ل

 مقاوم ع بيمن عارف م هع ماما م راع سم RELEASE عاو عاام ما#

RRورم لريال ر جم م رعايا هدياعم م روم و هه عمم ع هام هر مدي دع ع ع  

 sra م كل

 يع م لهو يعم جاف ماع م ور و ها واع عيوب « يم ع هج عمق ام عامان م < ماها هاس ع ع ميو سها



 ese ةمعطألا باتك
 0 ةلضانملاو ةقباسملا باتك

 ss ةقباسملا ط ورش
 00 ناميإلا باتك

 e نيميلا ةرافك يف رييحتلا نايب يت :لصف
 en نيكسلا ىلع مكحلا نايب يف :لصف
 esses برش وأ لكأ ىلع فلحلا نایب يف :لصف
 seen رذنلا باتك

nunc ع ع ساو حي مج مك عاع ها ع عام عع RMN 

 لم يوم عع عراعع عافا» ماعم *

 و م عمم ع رام عاق عاري عانس ع هاي ساس ع ع هاه كرس

 50707 7 7 3 سس

 ير اواو عال جال ساو م ع عا راس م عع هاه عاام عا ها مس ع هم هع

 يرو يو مام علوا عا عا ماها هام مهاره عام ندع م ع

 sneer ا ىلع ةداهشلا 07 نايب ب :لصف

 ةداهشلا نع دوهشلا ع وجر مكح نايب ين :لصف
 تانيبلاو ىواعدلا باتك

 توكسلا ىلع هيلع ىعدملا رارصإ نايب يف :لصف

 ا لاومألا ريغ يف نيميلا ةفص ةفص نايب يإ :لصف

 وروي عيه عويس م سا ع ع مج تع »جه »#

 مرماه ممول سيره ماع مادعااف جاما#

eناهي عير هرم هم عة دعاف 6 « ام 6 6  

 يع مارا هم ههس عم عاعهامه عاج« #

RWمه قا عاس هم عمم  

 مرععاف م مرمر ع دعاعاه همام عع

 ران لارا ع يعمم ع م عقم عم ماما 6#

 راه سر عار عيار ها هع ماع هك هام عه

 ينم وو و يوفق م ماهم هم »ا هاهم »ا

rrيق ءيناعي عومدم < عمم ها #  

 مهرعع دم م عمم معو عقاف مقدم ع امه

 ود هية رن را عع عمه عارم «ا» ها ع # #

 susan عاب عاف نم ع

 نعام ممم مم معمم ع عاف دعاه جام ع

 ميه دم يي عاماعا م عام عام ع فام ما مخ

 م عر علو مره مع < جالا عاج عده ع

 ميو ام مدور هما عمرو ههقعه ها ج8

 نه عام م ماو ومو ما. عا عاش ع ع » » #



 عيه وو يرام ب ره هاهي عراه عي معقب خعاواج عاج ها# م

Nموو عال ري يراها راب م ملام راو هيوم عماش عامها هاه ع م عدوي عاام ع م م  

 0 ل ا

 و يو ري ري يب يار هاه رع ريال هي يورو ماوه ع يه ماعم هع عم ع م عقم م عم م 5 د م »م » * د

 es اهقتع قلعملاو ةربدملا لمح مكح نايب يت :لصف
 قمم ا ا كا هر ل ا هم رة هةر رهو امهم نمير مم نم هيي مم هةر ع ممفا# ةباتكلا باع

 eee ةباتكلا دعب ديسلا مزلي ام نايب يف :لصف
 esses اهخسف مكحو ةباتكلا موزل نايب يق :لصف
 es ةدسافلا ةباتكلا مكح نايب يف :لصف

FTيي ير و يبرر ياو ع هع وابم عي مهم م مه ع عمك عوق ع عت عقم ع عم عق عم  


